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 تنفيذي موجز  

 االتقارب االتاسيق تساقالسياسات ااملاعات الدا    ل ت  م  حنو مزيد من اال  
لدى منظومة األمم املتحدد  هدو موظفوهدا، فدلن الدتدلم أدا  ع هد  عن دا  رصيدمبا أن أهم  

لتحسدني النوعيددة والكفددام   فلدا تددم، الددتدلم، نيكدا لللددوظفني تهددوير مددار  وم ددارا  جديددد ، 
ً   بده هدو شدرغ ع هد  ليس واكتساب كفاما  جديد ، وحتسني السلوك واملواقف  و                                  التدلم اتتيدار

 للغاية  ةديناميكيو  يةحىت تكون قادر  على التكيف يف بيئة تنافس عنه لللنظلا  وموظفي ا
 يسدددتل لالدلدده املإىل  مددا اعنتلددا، نظومددة األمددم املتحددد ملوعددمو  علددى  لددن، ع منددا   
إىل                                                                   سدة األدام ابلنسد ة لللنظلدا  والدتدلم املسدتلر ابلنسد ة ل فدراد  واسدتنادا  وي على سمالذي ينه

قدر  اكتساب يف الدامل سيحتاجون إىل  املستخدمنيكثر ما نصف جملوع الدراسا  احلديثة، فلن أ
يف السدددنوا  الدددثمث املل لدددة وحددددها  وع نيكدددا إ دددا  هدددذا  وإىل صدددلل ا       جمدددددا  ك دددن مدددا امل دددارا  

د  التدلم   التحو، إع بًز
ن أ مددا شدد  اقددو  حتويليددة                                                       وابلنسدد ة ملنظومددة األمددم املتحددد ، نيكددا أن يكددون الددتدلم أي ددا   

د أوجدده  تددر ر، وتزيددد ال                                                                          حتهددم األبددراع الداجيددة املدزولددة، وأن حتفددز التددداون فيلددا بددني الوكدداع ، وت وجدد 
التربعا   وإىل جانب ما ية أو  نيا  الدادما امليزا  كان مصدرها  الكفام  يف استخدام املوارد، سوام

ة األمدددر، كيدددا   تندددوع الدددوعً  وترتي دددا  احلوكلدددة، فدددلن مدسسدددا  األمدددم املتحدددد  هدددي، يف  ايددد 
   اهتا حكومية دولية تنشئ ا وتدعل ا الدو، األع ام

ترشيد رأس املا، الفكري الذي   س هوكان الغرض الرئيسي ما هذا اعستدراض هو حتديد   
   بتلن الس ه، والتوصية موظفو األمم املتحد ، عا طريق التدلمنيثله 

 الاتائج ااالستاتاجات الرئيسي   
                        ال تثبتها احلقائق دائ ا   الت  م اسرتاتيجياالتفاق   ى أن مقول    

يف حيدددا  أي منظلدددة،  الدددتدلم اسدددرتاتي يلدددئا كدددان ادددة اتفددداب عدددام علدددى امل ددددأ اللائددده  ن  
مددم املتحددد ، الدد  تلددوم بدددور التحفيددز والوسدداطة يف تدلدديم دسسددا  منظومددة األسدديلا ابلنسدد ة مل وع

اقرتح مدديرو أنشدهة الدتدلم يف منظومدة األمدم  إ املوارد ع يدكس هذا امل دأ   ختصيصاملدار ، فلن 
تكداليف يف املائدة مدا  2يف املائة ما وقت املوظفني و 5، أن خيصص للتدلم 2003املتحد  منذ عام 

مدا املنظلدا         قلديم                       ت دني لللفدتش أن عدددا   بيدد أندهيتده اعسدرتاتي ية  ، كلدشدر يدكدس أماملوظفني
 هذه الغاً   ي لغ

                                            ددا  قدديلا  إ ام الدتدلم وإدار  املواهددب، وهددو  تت د كلدا ت ددني لللفدتش أن بدددم املنظلددا   
د  قدرهتا ا                                                       ج ع يندرع يف اسرتاتي ية أوس  نهاقا  لدعم فدالية املنظلة  ا تكون لتنافسية  وعندموً 

هنددداك حاجدددة إىل م دددارا  وكفددداما  عددددد ، فدددلن الدديدددد مدددا املنظلدددا  تنسددداب  دددو تنفيدددذ حلدددو، 
       يدد  خ سخمصصددة وقصددن  األجدده علددى حسدداب وقدد  نظددام هددويل تدار  املواهددب  ونتي ددة لددذلن، 

 ل ا وصلاملوظفني، ورف  مستوى م اراهتم  عخنراغال دد اعسرتاتي ي 
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 الربانجمي ابلطابع                                   ق ثقاف  جديدة ل ت  م أكثر اتساما  يكون خ جيب أن   
تتوقددف كفددام  ته يددق نظددًر  ومن  يددا  الددتدلم علددى إحددداث بلافددة جديددد   لدد  بددني  
اعحتياجدا  املتدللدة ابوتدوى والسدياب  هدذه الثلافدة واعجتلاعي  وين غي أن تشدلهاملدريف  ال دديا

يدددةم، مدددا ج دددة، وتندددامي ال نيدددا  التحتيدددة واندددب اتداريدددة والدمئل)التلددددير واملكافددد  ، واجدسسدددي امل
 الرقلية املشلولة ابلش كة ال  تيسر الوصو، إىل موارد التدلم وأدوا  الربط، ما ج ة أترى  

تدارع                                 اقد  جديدد، حيدر جيدري الدتدلم أي دا  وجود بلافة جديد  للتدلم ف م و يرتتب على و  
ة لللوظددف الدددويل  ويف ا املدرفددة يف عيدد  مراحده احليددا  الوظيفيد أشدكاله التلليديددة ونيكدا أن يزيددد مد 

                                                                                      الوقت نفسه، ما املتوق  أن ي ظ ر قاد  األمدم املتحدد  قددر  علدى التكيدف والدتدلم املسدتلر للحفدا  
ة للهل دا  املتغدن   ومدا ال دروري إحدداث بلافدة جديدد  يف اعست ابت ا ومرون أمية املنظلا عه 

         أي ا   املدسسية األمية، به للحفا  على فحسب ملواك ة اع اها  اجديد  عللتدلم واعبتكار، 
ونير مد  التدلم وأشكاله بتحوع  عليلة يف عي  اجملاع  ال  هتدم األمدم املتحدد   وقدد  

                                                 نظلدددا  أي دددا  علدددى التغلدددب علدددى مشددداكه  ويل دددا وعلدددى حتسدددني تسددداعد حلدددو، الدددتدلم امل تكدددر  امل
 اجا  املتغن   التكيف م  اعحتي

ويف هياب ج ود متواصلة لتدزيز بلافة التدلم، ما حير امل دأ ويف امللارسة، قد يظه أدام  
  على اعبتكار         وعاجزا                 املوظفني جامدا  

 تالوكاالغياب ماظور شامل اماهجي ل ت اان في ا بني   
احدددد يسدددره يف ون و أمدددر يفرقددده وي إن بلافدددة الدددتدلم التداونيدددة اجديدددد  علدددى نهددداب املنظومدددة 

والفر  ال  تتيح ا التكنولوجيا  امل تكر   2030عاممن رئيسيان ما: تهة التنلية املستدامة لدام 
 للتدلم التفاعلي واملستلر 

يددددن أن مددا املتدددني علدددى مددا يتدللددون يف األمدددم  2030فالتدليددد الددذي يه ددد  تهددة عددام  
قامددة شددراكا  أو شدد كا  جديددد ، تجديددد ، و املتحددد  أن يكونددوا مسددتدديا ملواج ددة التحدددً  ا

سدي أن ت ددأ سياسدا  الدتدلم بتحديدد أندواع املددار  الم مدة مدا وته يق حلو، جديد   ومدا األسا
 الزاوية املدسسية وامل ارا  الفردية اجديد  ال  ين غي لللوظفني أن يهوروها 

، لتددددداون اإىل مددددا دعددددو  شدددداملة ملحددددة 2030ومدددد   لددددن، رهددددم مددددا توج دددده تهددددة عددددام  
متخله لكافة أهداف ا، فلن اعتلادها مل يدل ه توجه  و و تكتسيه ما طاب  متددد التخصصا    وما

املناهج الدراسية أو تنسيل ا  به على الدكس ما  لن، انتشر  برامج الدتدلم  إحداث تلارب بني
يق أو التلددارب  بشد ن أهددا  التنليدة املسدتدامة دون أن يددوىل أي اهتلدام واقد  لمتسداب أو التنسد 

 هدا  التنلية املستدامة وعدم تنسيل ا إىل نتي ة عكسية  ثلت  وأدى  زؤ أنشهة التدلم املتدللة
يف: انتشدددار الددددورا  التدري يدددة وال دددوااب  اتلكرتونيدددة يدددا قدددد يلدددوض الرؤيدددة املشدددرتكة ل مدددم املتحدددد  

 ف م الدور الذي يتوق  أن تلوم به حيو، دون و 
مل يفاجددد  فريدددق وحدددد   شدددامه ومن  دددي للتدددداون فيلدددا بدددني الوكددداع ،    منظدددور   لغيددداب          ونظدددرا   

                                                                                      التفتدديش املشددرتكة بت ددارب اارام وانددددام الوقددوح بشدد ن اعحتياجددا  التشددغيلية الدد  ع ت لدد  ابللدددر  
مدا يهلدب مدا وحددا  الدتدلم أن تدلده بدلليدة متلوقددة وأن ت د          كثدنا  ف الكايف على صديد املنظومة  

 التدلم    ية على نهاب املنظومة بش ن ح     و صو   ثيلي    وهكذا يغيب ور  بددية كرد فده   احللو، بص 
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د  الدددوعي   هدددن أن التلريدددر يسدددلط ال دددوم علدددى بددددم اريهدددوا  األتدددن  الددد  تشدددن إىل ً 
ابحلاجة إىل مزيد ما التداون بني الوكاع  يف جما، التدلم، ما ق يه م ادر  التدلم املتدللدة  هددا  

  مم املتحد  للتنلية املستدامة اجاري إ ا هااأل

 سقاغري مت                                                           استخدام الفرص اليت تتيحها التكاولوجيات اجلديدة يظل  شوائيا    
بدددر   أميدددة منصدددا  الدددتدلم اللائلدددة علدددى التكنولوجيدددا كلسددد لة رئيسدددية يف اعسدددتدراض   

أوجه                           عامم  عركا  وتر ييسر وحيفز كن ا، به وين غي هلا، أن تكوننيفالتكنولوجيا  الرقلية اجديد   
                قيا  وواعيا                                                                                      التر ر والتلارب على نهاب املنظومة، إ ا ما مت تنسيق سياسا  وبرامج التدلم تنسيلا  است ا

ال رورية فحسب، به   والرباجميا   احلاسوبية  وع  ل  التكنولوجيا  اجديد  بني املددا  
والوصددددم  ال ينيددددة فيلددددا بين ددددا  وتتهلددددب اع اهددددا                                      إ ددددا ت ددددم أي ددددا  علليددددا  الددددتدلم امللصددددود  

د  التفداعم  عددا ب دددد، والتنلده، واللابليددة واللددرا  الدد  ، للنلدده                                                                          تتيح ددا التكنولوجيدا، مددا ق يدده ً 
 اسية والرتتي ا  املدسسية واستخدام نظام ختزيا سحايب شخصي، تدديه السياسا  واملناهج الدر 

سدتخدام التكنولوجيدا  دد اعبتكدار يف الدتدلم عدا طريدق اويف منظومة األمم املتحد ، ع ي 
قددر  مدسسددا  األمددم املتحددد  وموظفي ددا        لدد و  ي                                    فنلددو ال نيدة التحتيددة الرقليددة يد        جمددردا                  اجديدد  مف ومددا  

علدددى اسدددتخدام ا  وتتدددي  نفدددس  مقددددرهتددددز  يو                                               علدددى الوصدددو، إىل مدددوارد املدرفدددة هدددن اوددددود  تلري دددا  
غدددي اسدددتخدام ا ن مسددد وقة يف جمدددا، إقامددة الشددد كا ، وهدددي تيدددارا  ين التكنولوجيددا  تيدددارا  هددد 

هن مشروغ لتحليق مزيد ما اعتساب والتنسيق والتلارب فيلا بني بدرامج األمدم املتحدد             استخداما  
وقد يكون ل براع املتلوقدة اللائلدة مدربرا  وصناديل ا ووكاعهتا املتخصصة على مستوى املنظومة  

بدد اان السلاح ابستلرارها يف الدصر الرقلي احلايل، وع سيلا   اطية، ولكا ع ين غياترخيية وبنوقر 
 يف جما، التدلم 

ومدا حيدر عد  ال يدا   وحتليل دا، أجدري اعسدتدراض ق ده تفشدي جائحدة فدنوس كددورو   
دلم ال  هتلام ابلتدلم اتلكرتوين هو ابلفده جزم ما رؤية مستل ه التفلن اع  وابلتايلم   19-)كوفيد

شد ه  احل در الصدحيأكدرب تدم،             لكدرتوين و    يهرح ا التلرير  وم   لن، اكتس ت أميدة الدتدلم ات
الداملي  وكان ما نتائج األ مة تدزيز الت هب مللارسة التدلم اتلكرتوين واتملام واتحاطة به يف عي  

حللدو، الدتدلم  مل يس ق له مثيده تشاراب اهلرمية وامل نية ملوظفي األمم املتحد ، و لن يف سياب انااف
   اتلكرتوين

 مران  ميكن تفسري الت  م اإللكرتاين بكونه خطوة حنو مؤسسات لألمم املتحدة أكثر  
ه التلليدددي املدسسدة املرندة مف دوم يصدف التدوا ن اجديددد بدني اعسدتلرار والديناميدة  فالشدك 

 وتت دهلمسدتلرار                     يكلدي، مصدلم أساسدا  السائد لللنظلة شدكه ببدت، ومنددز،، بتسلسده هرمدي ه
األهدا  واللرارا   و أسفه التسلسده اهلرمدي  واهليكده قدوي، ولكنده يف كثدن مدا األحيدان جامدد 

احلركدددة  ونسددلم يف هدددذا الوصدددف ابلصددور  النلو جيدددة السدددائد  ملدسسددا  األمدددم املتحدددد  يف  يموبهدد 
 الوقت احلاقر 

ه شدتغملرنة يف شكه ش كا  ما األفرقة ال  توعلى النليم ما  لن، تدله املنظلا  ا 
يف دورا  سددريدة للددتدلم واختددا  اللددرارا   والسددلة الرئيسددية لللنظلددة املرنددة هددي اللدددر  علددى إعددداد  
التشكيه الكفد والسري  لمسرتاتي يا  واهلياكه والدلليا  والناس والتكنولوجيا  وت ا  السدرعة 

  ا اليلنيينددم في ا يسل  ابلتكيف م  بيئة متلل ة واللدر  على التكيف إىل اعستلرار، ي
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تصدد   ديناميددا  حلددو، الددتدلم املدعومددة ابلتكنولوجيددا وحتسددن ا املسددتلر وتنوع ددا  وبف دده 
ع ه  عنه يف أي رؤية اسرتاتي ية للتدلم، سدوام علدى املسدتوى الفدردي أو مسدتوى                  هذه احللو، أمرا  

قدددر    منتشددر  ملي وإىل قددو  علددهعلددى الوصددو، إىل ع ددور عدداقدددر  الددتدلم اتلكددرتوين تدددد املنظلددة  و 
مثيده هلددا وهتيددة بيئددة تدلددم مداتيدة لللرونددة  وابلنسدد ة ملدسسددا  األمددم املتحدد ، الدد  يتددوفر هلددا هددذا  ع

التو يددد  اجغدددرايف الواسددد ، حيفدددز تصدددليم وتنفيدددذ بدددرامج الدددتدلم يف شدددكه تدلدددم إلكدددرتوين علدددى إقامدددة 
   على ترشيد اعسرتاتي يا  والدلليا الش كا  وتدزيز اللدر  

 هااك حاج  إىل زايدة مشارك  املوظفني أنفسهم االتزامهم  
 مدا موظفي داإن امل دأ اللائه  ن التدلم مسدولية تتلامس دا املنظلدة ومدديروها وكده موظدف  

          مستفي دا       وع  وعلى نهاب واس  يف منظومة األمم املتحدد   ويتنداو، التلريدر تندا                    م دأ مدرت  به رمسيا  
الدددتدلم  وهال يدددة التوصددديا  موج دددة إلدددي م  أنشدددهة واج دددا  املنظلدددا  واملسددددوليا  املدلدددد  ملددددرام 

      ض     ر               املوظفني هن م   اخنراغالوقت نفسه، تلص املفتش إىل أن  ويف
 التدربماألو، هو فالس ب املوظفني   اخنراغا عدودية واة س  ان رئيسيان نيكا أن يفسر  

    ا  عددود           إع عائددا  ع حتلدق ال دديدة الدذي يفيدد  ن التدليلدا   السائد راما  والتصو ما اعستلص
املدوظفني مدنخفم بدنفس اللددر مدا  اخندراغيف األولوً  الفدلية لصن  اللرار والتدلم  وي ددو أن 

يتدلدق ابندددام الثلدة يف الهريلدة الد  فالسد ب الثداين أمدا  حير مشاركت م يف تلييلا  أبدر الدتدلم 
املددوظفني وحتفيدددزهم ومكافدد هتم  وي دددو أن املدددديريا  اخنددراغيددددي  ددا املددديرون دورهدددم يف التلدداس 

قددد جمددا، اتتصددا  مددوظفي املددوارد ال شددرية  و  ، مدتددربيا أندده يندددرع يف                      يدددعلون الددتدلم إع قددوع   ع
أكددددد اعستلصددددام الدددد  أجرتدددده وحددددد  التفتدددديش املشددددرتكة ألهددددراض اعسددددتدراض، والددددذي أجددددداب 

، قرور  قيام املديريا بتحسني املوقوعية واحلد ما التحيز الظريف يف ختصيص        موظفا   9  564 عليه
 موارد التدلم  

مية امل دادرا  الشخصدية واج دود الفرديدة الد  ي دذهلا أ                                  ويف الوقت نفسه، يرب  التلرير أي ا   
يف هتيئدة بيئدة  كينيدة     ا  امسد ح    ا  مسددولية املنظلدا  واملدديريا أمدر  ولئا كاندتاملوظفون يف جما، التدلم  

إىل إبددرام     ا  اسددت اقي       سددديا  أن يسدددوا                                         املواهددب، فددلن مددا واجددب فددرادى املددوظفني أي ددا   وتهددويرللددتدلم 
  وين غي أن يلتزم املوظفون ابلتدلم املستلر، بهرب من ا ته يق الوظيفيةم اراهتم امل نية طوا، حياهتم  

  والتهوير امل ارا  املكتس ة ما أنشهة التدلم وت اد،

 ألمم املتحدة ل ت  م  ثالث  موجهاتلكيفي  التحرك حنو ماظوم    
ف  منظومددة األمددم املتحددد  بشددكه حاسددم  ددو حدددد املفددتش بمبددة موج ددا  نيكددا أن تددد 

                                        وفدورا  إعاليدة علدى مسدتوى املنظومدة وقددرا   حتليدق يتدي مزيد ما اعتساب والتنسيق والتلارب، يدا 
 لرر  للدو، األع ام أو تربعاهتا إنفاب اعشرتاكا  املأكرب ما الكفام  يف 

علدى نهداب م تدلللد  مدسسدي : ويتلثده يف وقد  إطدارالدامة ةابلسياسويتدلق املوجه األو،  
يشله امل ادئ واتجراما  و رؤية واسرتاتي ية على مستوى املنظومة  سرها، تكون له   األمم املتحد 

رتكة جليد  مدسسدا  األمدم املتحدد  امل تلدة  وين غدي أن يكدون امل نية على اللديم واعحتياجدا  املشد 
ا أن يددي  لن إىل إحداث أوجه آت ر، عليه و لن  مامه كه هذه املدسسا   ونيك             طار متفلا  ات

ع تتخلف ومن  اع دواجية وإهدار املوارد، وقلان حد أدىن ما الت اما فيلا بني الوكاع  حبير  
ً  ركبدأي منظلة عا ال  قلة مواردها املخصصة للتدلم   كانت  كان صغر ح ل ا أو        ، أ
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: ويتلثدده يف حتسددني وتدددعيم دور كليددة مددوظفي منظومددة األمددم املتحددد   مدسسددي املوجدده الثدداين  و  
 ابعت ارها مدسسة تدار  املدار  والتدلم على نهاب املنظومة، ما تم، دعم وعيت ا وتدزيز مواردها   

به يدتدده: ويتلثدده يف اسددتخدام مندداهج الددتدلم اتلكددرتوين  ليتشددغيأمددا املوجدده الثالددر ف ددو  
ابلهداب  الدللدي، مبدا يف  لدن املنصدا  املشدرتكة  ومل                           كثر دقدة ومن  يدة واتسداما  وأ        منسلا             استخداما  

بدددديه بسدددديط للددددورا  التدري يدددة احل ددددورية أو  جمدددرد يددددد الدددتدلم اتلكددددرتوين جمدددرد تيدددار أرتددددص أو
قدددلان التحدددو، يف واقديدددة أكثرهدددا و  قابليدددة للتحليدددقوين هدددو أكثدددر الهدددرب املختلهدددة  فدددالتدلم اتلكدددرت 

املسددتلريا لكامدده اللدددو  الداملددة ابألمددم املتحددد ، واحلفدددا  علددى أميددة املددوظفني وكفدددامهتم          والتكيدد ف 
   وقدرهتم التنافسية وفداليت م يف أدام م ام م

 *     *       * 
ا ىل حددد ك ددن، النهدداب واهليكدده الرئيسددي اللددذيوتغهددي األجددزام الثمبددة مددا هددذا التلريددر، إ 

 هي لا التوصيا  التس  يوحي  لا عنوان املشروع، كلا تغ
ويشددن اجددزم األو، إىل السياسددا  والددربامج احلاليددة الدد  تصددف مشدد د الددتدلم يف منظومددة  

نت دام بتصدور ما اععت ارا  اعسدرتاتي ية وا                                                 األمم املتحد ، واعحتياجا  والتحدً  اللائلة، بدما  
 املوظفني هلا 
ؤسددددام التنفيددددذيني ملنظلددددا  األمددددم ويف إطددددار اجددددزم األو،، وج ددددت أربدددد  توصدددديا  إىل الر  

املتحد  عختا  إجدراما  بشد  ا علدى مسدتوى فدرادى املنظلدا   ومبدا أن امللارسدا  اللائلدة متنوعدة 
 وسائه اودد  لللنظلة املدنية                                                                جدا ، فلنه ين غي تنفيذ التوصيا  مبرونة، م  مراعا  اعحتياجا  وال

 1التوصي  
يابغي أن يضع الرؤساء التافيذيون ملؤسسات ماظوم  األمم املتحدة، إن مل يكونوا قد  

ألداء ااألهااداا املرتبطاا  يااا في ااا يت  ااق لاا ، جم و اا  ماان مؤشاارات احلااد األدي الرئيسااي  ف  ااوا
ت ااا  ملاظ اااات ا   اااى أن ترصاااد ل،يف د ااام ناااواتج األ  اااا بكفااااءة بااارامج الااات  م اف اليتهاااا

 .قارير بشأهنا إىل جمالس اإلدارةاتقدم تاملؤشرات 
 2التوصي  
يابغااي أن ياادمج الرؤساااء التافيااذيون ملؤسسااات ماظوماا  األماام املتحاادة نتااائج التقياايم  

  املت  ق  ابلت  م يف نظم إدارة الت  م اأن يستخدموها بف الي  يف    يات اختاذ القرارات املت  ق 
 أبنشط  الت  م يف املستقبل.

 3التوصي  

بغي أن يدرس الرؤسااء التافياذيون ملؤسساات ماظوما  األمام املتحادة، ابلتشااار ماع يا 
ج دراساي مشارتك شاامل ا جم و   األمم املتحدة ل تا ي  املستدام ، اخليارات القائ   لوضع ماه

  اى  2030التا ي  املستدام  ل ام  أا   ى األقل ض ان جودة الدارات التدريبي  املت  ق  خبط 
  2021م ، حب ول هناي   ام نطاق املاظو 
 4التوصي  
يابغي أن يتخذ الرؤساء التافيذيون ملاظ ات األمم املتحادة اإلجاراءات الايت يراهناا مااساب    

 . لتحسني إدراج خطط ت  م املوظفني يف تقيي ات أدائهم اض ان مساءل  املديرين  ن التافيذ 
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مسدددتوى املنظومدددة  كلل دددا لتحليددده األدوا  زم الثددداين أو، عاولدددة ت دددذ، علدددى م اجددد ويلدددد 
للددتدلم                                                                               واملنصددا  التكنولوجيددة ونظددم إدار  الددتدلم الدد  تسددتخدم ا مدسسددا  األمددم املتحددد  دعلددا  

  ويت لا التلرير توصيا  مرنة موج ة إىل وحدا  املوارد ال شرية ومدرام أنشهة التدلم
وجمموعا  لاا اولاول الاض  إىلام يد لزياد لاا ا   اا         شاالل               لثالث حتليل  ويقدم اجلزء ا 

والتن يق والتقارب على نطا  املنظول . ويتىلما  وصي  واحدة لوجه  يد املدير العام ملنظم  األلم 
املتحدة للرتبي  والعلم والثقاف ، و وصيتني لاوجهتني يد الرساااء التنإيا يني ملاا ااظ لنظولا  األلام 

 .يد جمالس اإلدارة، و وصي  لوجه  يد اجمللس ا قتصادي وا جتماعم ملتحدة، و وصي  لوجه ا
 5التوصي  
يابغااي أن يضااع املاادير ال ااام ملاظ اا  األماام املتحاادة ل رتبياا  اال  اام االثقافاا  ايت هااد،  

اال ساي ا   املهت   يف ماظوم  األمم املتحادة، املؤسساتابلتاسيق مع الرؤساء التافيذيني جل يع 
املتحااادة، قائ ااا  شااام   تاااوارد الااات  م املفتوحااا  الااايت  ااام فاااراد   ك ياا  ماااوظفي ماظومااا  األمااام

، اال سااي ا ت اا  املت  قاا  خبطاا  التا ياا  ل اادة قطا ااات ات ااحتياجااات الاات  م الشااام  املاظ اا 
  2030املستدام  ل ام 

 6التوصي  
األمم املتحدة، إن مل يكونوا قد يابغي أن يضع الرؤساء التافيذيون ملؤسسات ماظوم   
إىل التاظااايم                        أكثااار ماهجيااا ، اساااتاادا                                            ، م اااايري الساااتخدام املاعاااات اخلارجيااا  اساااتخداما  ف  اااوا

  أهداا ت  م ااق ي ما هلا من السديد لدارا ا ا 
 7التوصي  
  اان يريااق ،التافيااذيون ملؤسسااات ماظوماا  األماام املتحاادةيابغااي أن ي اارتا الرؤساااء  
ارجيا ، االايت اخلاعاات امل املتب   يفبني الوكاالت، بربامج الت  م ذات الع    املربم االتفاقات 

  ، اأن ي كسوا هذا اال رتاا يف نظم إدارة الت  ممالئ  تقدم بشأهنا شهادات    ي  

 8التوصي  
، 2023ة مؤسسات ماظوم  األمم املتحدة، حب ول هناي   ام يابغي أن توافق جمالس إدار  
ألماام املتحاادة، يااتم االتفاااق   يااه ماان خااالل ا ليااات يف ال اات  م املؤسسااي  ار مشاارتك  ااى إياا 

  املشرتك  بني الوكاالت ذات الع  ، ايتض ن جم و   من املبادئ اخط    ل ل تافيذ التدرجيي

 9التوصي  
يابغي أن يدرس اجمل س االقتعادي ااالجت اا ي إمكانيا  تاقايل الواليا  احلاليا  لك يا   
امايل يف آن ااحد،  تشغي ي، من ماظور 2022ماظوم  األمم املتحدة، حب ول هناي   ام  موظفي
  ل ت  م يف ماظوم  األمم املتحدة       حموراي                                    ت زيز دار الك ي  اب تبارها مركزا   بغي 

*      *       * 
   توصي  مرن  17ويت لا التلرير  
 ن إىل النظر فيلا يلي:                         ، ي دعى الرؤسام التنفيذيو املستوى اعسرتاتي يفدلى  

موارد التدلم املتاحة على الصدديد اولدي، مد  مراعدا  عيد  لغدا   استخدامحتسني  •
 م66الدله )الفلر  
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مدسسدددددا  لتدريدددددف أكادنييددددا   احلددددد األدىن وقدددد  جملوعدددددة مددددا مداين م دددددادئ •
 م87األمم املتحد  )الفلر   منظومة

ويتوجددده  دددو    اعسدددرتاتي يأكدددرب مدددا الهددابيكدددون علددى قددددر  دددج للدددتدلم  انت دداع •
إحددداث أبددر ويراعددي اععت ددارا  اعجتلاعيددة، و لددن بهددرب من ددا تنسدديق علليددا  
التدلم على املستوى املدسسي وعلى نهاب املنظومة، م  تكييفده مد  اعحتياجدا  

 م142التشغيلية اودد  لللنظلة املدنية )الفلر  
لتليدددديم اعتسدددداب          من  يددددا                  درجددددة اسددددتخداما   360وقدددد  تدددددابن عسددددتخدام تليدددديم  •

اعسددددددرتاتي ي وحتديددددددد األولددددددًو  يف جمددددددا، الددددددتدلم، مدددددد  الرتكيددددددز علددددددى النتددددددائج 
  م142 )الفلر 

يف حتديدد األولدًو  وتليديم       ا  وتداونيد      ا  ومستلر      ا  من  ي           اخنراطا  املوظفني   اخنراغ كفالة  •
   م 203)الفلر       أنشهة التدلم وإ ا   م احتياجا  التدل 

ألهددراض تدلدديم املدددار  والددتدلم مددا  د  اريددارجينييب األمددم املتحدد وقدد  قائلددة مبدددر  •
  م142األقران وإقفام الهاب  املدسسي على قنوا  اعتصا، فيلا بين م )الفلر  

   إىل اختا  اتجراما  التالية: مدرام أنشهة التدلم           ، ي دعى  ة الدام   ة السياس   مستوىوعلى   
  ا اااتيعاب تاحاا  ب بياااألظ األداء لااا  جاا   حت ااني ا اااتإادة لااا املااوارد الدا لياا  امل  •

 (؛ 122 علم املوظإني، ويعادة  ر يب  ولوايظ التعلم )الإقرة    ألثر   الإعال 
الن ددائي، مددا أجدده  اععتلدداداملدقددت، ق دده  لمعتلدداد، ابتت ددار نظددام               الليددام، طوعددا   •

لللشدداركة يف التليدديم  ون حتلددس املتدللددنيقددلان احلددد األدىن مددا تليدديم األبددر وصدد 
 م 119الفلر  )

النظدددر يف إمكانيدددة اسدددتخدام تهدددط للتلويددده علدددى نهددداب املنظومدددة مدددا شددد  ا أن  •
حتلددددق وفددددورا  يف احل ددددم مددددا أجدددده مواصددددلة تهددددوير بددددرامج الددددتدلم علددددى نهدددداب 

  م194)الفلر                                       املنظومة، وإدراع املنظلا  األقه موردا  
التفدددداعلي ائددددي و اتجر اتنصددددا  التو يدددد  و  لإلنصددددا  يفاعلتددددزام ابلته يددددق الدددددقيق  •

 م 231و لن يف تو ي  املوارد املخصصة للتدلم )الفلر  واملستدام 
ومكافددد هتم  ميف الدددتدلم وتلدددديره إىل اعخندددراغ حفدددز الددددواف  الشخصدددية لللدددوظفني •

 م232)الفلر   لي اع

أدوا  بشدد ن اسددتخدام منصددا  الددتدلم وقدد  واسددتخدام ونشددر أدلددة وجملوعددا   •
حيددز  ختصدديص شددلهيقددد يددا وجيددا  الددتدلم امل تكددر ، اتلكددرتوين اريارجيددة وتكنول

 م355مشرتك لمتفاقا  الهويلة األجه املتدللة ابلتدلم )الفلر  

وهتدد  اجمللوعدة األتدرى مدا التوصديا  املوج دة إىل مددرام أنشدهة الدتدلم إىل اعسدتخدام  
 :ملنصا  التدلماألمثه 

املتدللددة  نشدهة الدتدلم، مبددا اسدتخدام اللددر  علدى اتدمدداع اجيدد وت داد، ال يدا    •
للوارد ونظم إدار  املركزي لتخهيط اللديار عتتيار أدوا  يف  لن تلييم األبر، ك

 م269تدلم على حد سوام )الفلر  ال

مهال دددة املدددورديا املدتلدددديا علدددى السدددحابة بتدددوفن إمكانيدددة الوصدددو، إىل حتلددديم   •
 م295التدلم )الفلر  شاملة لل يا   ال  يولدها املتدللون أبنام نشاغ 
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 مقدم  -1 
 فرضيات مفاهي ي  -1-1 

للسياسدا  والدربامج "                                                               أدرجت وحد  التفتيش املشرتكة التابدة ملنظومة األمم املتحدد  استدراقدا   -1
   2019يف بر مج علل ا لدام  "واملنصا  الداعلة للتدلم

قددددرتاح األويل، الددددذي اقددددرتح إجدددددرام وجددددام مددددا مفوقددددية األمددددم املتحددددد  لشددددددون المجئددددني اع -2
اب املنظومددة مللارسددا  الددتدلم اللائلددة يف منظومددة األمددم املتحددد  وتليدديم جللددة أمددور اسددتدراض علددى نهدد 

يف  من ا مدى قددر  خمتلدف نظدم الدتدلم علدى تيسدن مسدامة منظومدة األمدم املتحدد  مسدامة أكثدر كفدام 
صو، املوظفني إىل حلو، التدلم و ندب اع دواجيدة  يه و ، وتس2030تنفيذ تهة التنلية املستدامة لدام 

 وعدم اعتساب وإهدار املوارد  
بشد ن إنتداع املددار                                                                 ويف السياب الدام للدله الدذي قامدت بده وحدد  التفتديش املشدرتكة مددترا   -3

 اكتسدداب"  ومددا أبسددط تددداريف الددتدلم        مسدد لا           م شددرطا  وتلامس ددا واسددتيدا ا، يدددد توقددي  مف ددوم الددتدل
 ،استدرقدت وحدد  التفتديش املشدرتكةقدد   و م1)"فة أو امل ارا  عا طريدق الدراسدة أو اريدرب  أو الدتدلماملدر 

املدددار  الدد  اكتسدد  ا املوظفددون مددا تددم،  م2)،يف تلريرهددا عددا إدار  املدددار  يف منظومددة األمددم املتحددد 
رهدددا عدددا تدزيدددز اسدددتيداب حبدددوث تدددربهتم ويارسددداهتم الدلليدددة يف منظلددداهتم )اريدددرب م، يف حدددني تنددداو، تلري

مس لة املدار  ال  تنت  دا ال حدوث والتحلديم  وامللخصدا  واسدتيدا ا يف علليدة صدن   م3)السياسا 
تدراض املتدلددق ابلددتدلم، تندداو، اعسددتدراض الهريلددة الثالثددة املتاحددة لنهدداب اعسدد                           اللددرار )الدراسددةم  ووفلددا  

تددم، الدتدلم مدددى احليددا   وقدد أتددذ اعسددتدراض يف  مدا،           م أفددرادا   لللدوظفني عكتسدداب املدرفدة، بصددفت
اععت ار، كفرقدية أساسدية، حليلدة أن التددريب مبدنداه التلليددي )الدذي يتدوعه شدخص مدام لديس سدوى 

الدديد  ال  تصف بيئة التدلم يف الوقت احلاقر  كلا مت النظر يف حلو، التدلم هن  تيار ما ارييارا 
 التدرييب أبنام اعستدراض 

 مبدندداه األوسدد  الددتدلم والتهددويرمبف ددوم اعسددتدراض، يف تصددليم حبثدده، كدددليه عللددي،  واهتدددى -4
    أي:م4)على النحو اودد يف نشر  األمني الدام بش ن سياسة التدلم والتهوير

، مبدا يف  لددن بدرامج الددتدلم اتلكدرتوين وهنهددا مددا ةالذاتيدد  الدراسدةاملشداركة يف بددرامج  )أم 
  يةسوبالربامج احلا
 والش كا  امل نية الوظيفية  ش كا  امللارسنيأنشهة اجمللوعا  واملشاركة يف  )بم 
 واترشاد وت اد، املدار  التدلم اتفرادي، مبا يف  لن تلد  املشور  والتوجيه  )عم 
الدددتدلم الت دددرييب مدددا ق يددده التددددريب أبندددام الدلددده، واعنتددددااب ، ومشددداري  األفرقدددة،  )دم 
 لائم على امل ام والتدريب ال

__________ 

 .Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/learning م1)

   JIU/REP/2016/10األمم املتحد ،  منظومةإدار  املدار  يف  م2)

   JIU/REP/2018/7 ،2030 تهة التنلية املستدامة لدام سيابيف  تدزيز استيداب حبوث السياسا  م3)
 United Nations, Secretariat, Secretary-General’s Bulletin, Learning and Development Policy, 22 م4)

June 2009, doc. ST/SGB/2009/9  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/learning
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امل ددأ اللائده  ن الدتدلم إىل السياسدا  احلاليدة تسدتند وادة فرقدية مفاهيليدة أتدرى مفادهدا أن  -5
املنظلددا  لددئا كانددت علددى عدداتق   و م5)مددا موظفي دداوكدده موظددف  مسدددولية تتلامس ددا املنظلددة ومددديروها

كدده وتنليددة املواهددب، فددلن مددا واجددب  لم لددتدتتددي  ا لية ابلغددة األميددة يف هتيئددة بيئددة  كينيددةو ا مسددد يواملدددير 
إىل إبددرام م اراتدده امل نيددة طددوا، حياتدده امل نيددة  وين غددي أن يلتددزم     ا  اسددت اقي       سددديا   ىأن يسددد       أي ددا   موظددف

 امل ارا  املكتس ة ما أنشهة التدلم والتهوير   وت اد،املوظفون ابلتدلم املستلر، بهرب من ا ته يق 
                       وي ددددر   هدددذا الدددرب مج سدددي يسدددتخدم يف كددده هدددذا اعسدددتدراضونظدددام إدار  الدددتدلم مف دددوم رئي -6

دورا  التدليليدة والدربامج التدري يدة وبدرامج الدتدلم والتهدوير وتوبيل دا الد يق حاسويب تدار   نه ته         علوما  
 وتلد  تلارير عن ا   وإ ا هاوتت د ا 

افدة تدلدم جديدد  قدروري وعلى هرار اجملاع  األترى ال  حتتداع إىل ابتكدار، فدلن إحدداث بل -7
يا املدريف واعجتلاعي، ويشدله اعحتياجدا  املتدللدة ال دد يف منظومة األمم املتحد   وجيل  التدلم بني

ابوتدددوى والسدددياب املدسسدددي )التلددددير واملكافددد  ، واجواندددب اتداريدددة والدمئليدددةم، مدددا ج دددة، وال نيدددا  
إىل موارد التدلم وأدوا  الربط، ما   توس  فر  الوصو، املشلولة ابلش كة الاملتنامية و   التحتية الرقلية
 ج ة أترى  

تددارع               الددتدلم أي ددا   ف ددم واقدد  جديددد، حيددر جيددري                                    وجددود بلافددة جديددد  للددتدلم يفيددد قددلنا  و  -8
ونيكا أن يزيد ما املدرفدة يف عيد  مراحده احليدا  الوظيفيدة لللدوظفني الددوليني  ويف  م6)أشكاله التلليدية
 م7)"املسدددتلر لددددر  علدددى التكيدددف والدددتدلمابل" أن يتحلدددوا قددداد  األمدددم املتحدددد          توقددد   مدددا   ي  الوقدددت نفسددده، 

 للحفا  على األمية واملرونة املدسسيتني يف اعست ابة للهل ا  املتغن   
الدذي  يسدتل لالدلده املوعمو  على  لن، ع منا  ما أن تنتله منظومة األمدم املتحدد  إىل  -9

إىل تلريدر                                         الدتدلم املسدتلر ابلنسد ة ل فدراد  واسدتنادا  األدام ابلنس ة لللنظلا  و  ينهوي على السمسة يف
     ا  قدددر                   أن يكتسدد وا جمددددا  يف الدددامل سدديحتاجون إىل  املسددتخدمنيفددلن أكثددر مددا نصددف جملددوع  م8)حدددير
ليلده ة وحددها  وهدذا مدا ع نيكدا حتسدتواها يف السدنوا  الدثمث املل لد وأن ين  دوا مبمدا امل دارا      ا  ك دن 

د  التدلم    إع بًز
يف الوقدت  تتيسدرإحدداث بلافدة جديدد  للدتدلم التدداوين علدى نهداب املنظومدة واب  ما الدم م  -10

واعحتياجا    2030نفسه بفده عاملني رئيسيني ما: )أم الهاب  الشلويل والتشاركي واجام  ريهة عام  
 تلر  تكر  للتدلم التفاعلي املسال  تتيح ا التكنولوجيا  املالناشئة عن ا  )بم والفر  

ن ما املتدني على ما يتدللون يف منظومة األمم فل  2030لتدليد الذي يه   تهة عام  ل        نظرا  و  -11
املتحد  أن يكونوا مستدديا ملواج ة التحدً  اجديد ، وإقامة شراكا  أو ش كا  جديد ، وته يق 

مدددا الزاويدددة  تحديدددد أندددواع املددددار  الم مدددةاسدددي أن ت ددددأ سياسدددا  الدددتدلم بحلدددو، جديدددد   ومدددا األس
 املدسسية وامل ارا  الفردية اجديد  ال  ين غي لللوظفني أن يهوروها  

وبر   أمية منصا  التدلم اللائلة على التكنولوجيا ابعت ارها مس لة رئيسدية يف اعسدتدراض   -12
ة، إ ا ر والتلارب على نهاب املنظومكا   تتي  وحتفز أوجه التر  فلا ج ة، للتكنولوجيا  اجديد  إم

__________ 

 نفسه  املرج  م5)

 Douglas Thomas and John Seely Brown, A New Culture of Learning, Cultivating the Imagination م6)

for a World of Constant Change (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011)  

  United Nations system leadership framework (CEB/2018/1, annex) م7)

  World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018 م8)
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  ومددددا  حيددددة أتددددرى، قددددد تديددددق هددددذه                                                           مددددا مت تنسدددديق سياسددددا  وبددددرامج الددددتدلم تنسدددديلا  اسددددت اقيا  وواعيددددا  
 التكنولوجيا  التداون فيلا بني الوكاع  إ ا ما طور  يف بيئة متلوقدة  

ة فحسددب، بدده إ ددا ت ددم املددددا  والرباجميددا  ال ددروريوع  لدد  التكنولوجيددا  اجديددد  بددني  -13
لليا  التدلم امللصود  والوصم  ال ينية فيلا بين ا  وتتهلب اع اها  واللدرا  ال  تتيح دا        أي ا  ع

د  التفدداعم  عددا ب دددد، والتنلدده، واللابليددة لل ه، واسددتخدام نظددام ختددزيا تحويدد                                                                   التكنولوجيددا، مددا ق يدده ً 
ت قددديم األمدددم والرتتي دددا  املدسسدددية  ولدددئا ظلددد السياسدددا  واملنددداهج الدراسدددية         تددددديه  سدددحايب شخصدددي، 

، فدلن التكيدف مد  احللدو، اللائلدة علدى التكنولوجيدا يسدتت   إحدداث علدى مدر الدزماحاهلدا  على املتحد 
  إىل التدلم املستلر            ، استنادا  املسدولنيتغينا  يف سلوك املوظفني وك ار 

 الاطاقا  األهداا -1-2 
 راض هي: واألهدا  الرئيسية هلذا اعستد -14

حتليه احلالة الراهندة للسياسدا  واملنصدا  الداعلدة للدتدلم يف منظومدة األمدم املتحدد   )أم 
 وحتديد إمكانية حتليق املزيد ما اعتساب والتنسيق والتلارب  

تليدددددديم مدددددددى اتسدددددداب التددددددداون فيلددددددا بددددددني الوكدددددداع  وعلددددددى نهدددددداب املنظومددددددة مدددددد   )بم 
 هدا  اعسرتاتي ية األترى  األو  2030حتياجا  الناشئة عا تهة عام اع

حتليدده األدوار اودددد  ملختلددف ملدددمي تدددما  الددتدلم املنتفدد   ددا يف منظومددة األمددم  )عم 
           وتارجيا                  املتحد  داتليا  

دراسة اتمكا   ال  تتيح ا منصا  التدلم اتلكدرتوين وهنهدا مدا أشدكا، الدتدلم  )دم 
د  الاللائ  تنسيق والتداون فيلا بني الوكاع   لة على التكنولوجيا ما أجه ً 
وجددرى اعسددتدراض علددى نهدداب املنظومددة وهدده كليددة مددوظفي منظومددة األمددم املتحددد ، بوصددف ا  -15

 مدسسة مستللة مكلفة بتلد  تدما  التدريب لللوظفني  
                                                                            ومل يفحص اعستدراض التدلم املدسسي، الذي ع ر     نه عللية إحدداث املددار  واعحتفدا   -16
                                               جيري فيه تدل م املوظفني، ويتوق  فيه حدوث أبر  ف          عاما        قا  ا ونلل ا داته املنظلة، إع ابعت اره سيا 

وع يشدددله اعسدددتدراض بدددرامج تدلدددم اللغدددا ، وهدددي بدددرامج قائلدددة مندددذ إنشدددام األمدددم املتحدددد    -17
هط لتدلم اللغة على مستوى املنظومة  سرها، وله نواتج وأساليب وأدوا  ع دد  تاصة به يف جما،                                                                      وخي 

بيئددة الددتدلم                                                                ددا  عددددا  يف اسددرتداد التكدداليف  ومل تدددرع يف نهدداب اعسددتدراض أي ددا  الددتدلم، كلددا أن لدده 
  ارياصة ابللوا  واملشاركني ااتريا يف علليا  حفظ السمم

 املاهجي  -1-3 
علددى نهدداب  2020اير شدد اغ فرب إىل  2019                                          أ جددري اعسددتدراض يف الفددرت  امللتددد  مددا أًر مددايو  -18

 28  وابتقدافة إىل املنظلدا  املشداركة يف وحدد  التفتديش املشدرتكة ال دالغ عدددها منظومة األمدم املتحدد 
الصدددندوب الددددويل للتنليدددة الزراعيدددة وكليدددة مدددوظفي منظومدددة األمدددم                               منظلدددة، شدددارك يف اعسدددتدراض أي دددا  

ة   وأرسلت خمتلف اتدارا  واملكاتدب التابدد املتحد  ومد د األمم املتحد  للتدريب وال حر )اليونيتارم
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وعيدد  الل ددان اعقتصددادية اتقليليددة اريلددس إسدد اماهتا الفرديددة  وقدددم  م9)ل مانددة الدامددة ل مددم املتحددد 
املركدز الدددويل للتدددريب التدداب  ملنظلددة الدلدده الدوليددة واملركدز الددداملي للددتدلم والتهددوير التدداب  ملفوقددية األمددم 

مجئددني مسدداما  شدداملة للغايددة  وأجابددت كليددة مددوظفي منظومددة األمددم املتحددد  علددى املتحددد  لشدددون ال
 است يان فردي عدد 

                                                                                واستفاد املفتش أي ا  ما املساعد  الليلة لش كة مدرام أنشهة التدلم يف جنيف، ال  علد   -19
تددى مددرام أنشدهة ، كلدا اسدتفاد مدا املشداركة يف من2019دور    يدية لت اد، األفكار يف نيسان أبريه 

بدعم ما صدندوب األمدم املتحدد  للسدكان ، الذي نظلته كلية موظفي منظومة األمم املتحد ، م10)التدلم
   2019واألمانة الدامة ل مم املتحد ، يف حزيران يونيه 

ذا                                                                                    لللداين وامل ادئ التوجي ية وإجراما  التشغيه الداتلية لوحد  التفتيش املشرتكة، أ جدري هد          ووفلا   -20
         يددة   ددا   اعسددتدراض علددى نهدداب املنظومددة  سددلوب استشدداري مدد  عيدد  املنظلددا  املشدداركة  وت ددلنت املن   

ق لسياسدددا  الدددتدلم  ومنصددداته الددد                                                                            خمتلهدددا  يتددد لف مدددا: اسدددتدراض مكتددديب مسدددتفيم  وحتليددده سياسدددا  مدلددد 
                           الدوارد  واجملل ددة، مبدا يف  لدن                                                                      قدمت ا املنظلدا  املشدار كة  وحتليده كلدي وندوعي لل يدا   املسدتلد  مدا الوبئدق 

تائج اعستلصاما  الدامليدة لللدوظفني املتدللدة  الردود على اعست يا  ، وممحظا  مستلا  ما امللابم  ون 
 ما  الوارد  والتحلق ما صحت ا   بسياسا  التدلم ويارساته  وم اها  املدلو 

سدرتاتي يا  الرئيسدية، وتلددارير سا  اعللسيا         متدللدا           مكت يددا                                وهلدت مرحلدة التوبيدق استدراقدا   -21
وحددد  التفتدديش املشدددرتكة السددابلة، وتلددارير هيئدددا  الرقابددة األتددرى، والتلييلدددا  املسددتللة، واتجدددراما  

                        تلريدددرا  عدددا تليددديم الدددربامج  35دلم  ومت حتليددده مدددا يزيدددد علدددى والوبئدددق املتدللدددة ابلدددربامج  ا  الصدددلة ابلدددت
ائج )اسدتدراض التليديم ومدوجز  ليدديم مدا أجده التلداس النتد  -شداركة قددمت ا املنظلدا  امل -التدري يدة 

 واعستنتاجا  والتوصيا   ا  الصلة  
  ، علددددى التددددوايل   2019يف حزيران يونيدددده وكددددانون األو، ديسددددلرب    ، وعلددددد  وحددددد  التفتدددديش املشددددرتكة  -22

هنهددا مددا منصددا  الددتدلم  اجتلدداعي مائددد  مسددتدير  بشدد ن الددتدلم اتلكددرتوين مبشدداركة األوسدداغ األكادنييددة و 
            لد  اريدربام                                               ملية للتنلية املستدامة وش كة جنيدف للدتدلم  وأط  اتلكرتوين الرقلية الرئيسية، وبشراكة م  الرابهة الدا 

األفكدددار املتدللدددة مبسدددتل ه الدددتدلم  جاندددب    إىل وحتلددديمهتم النلديدددة،  املشددداركني مدددا األمدددم املتحدددد  علدددى ورائ دددم  
ض الدللية لمستخداما  احلالية واوتللة ملنصا  التدلم اتلكرتوين  وسداعد   الدرو إىل                      اتلكرتوين، استنادا  

    هراض اعستدراض وترتي  ا حسب األولوية   املداوع  الفريق على حتديد املسائه الرئيسية  ا  الصلة  
ددددت ال يدددا   مدددا مصدددادر خمتلفدددة مدددا تدددم، مراجددددة الوبئدددق، وإجدددرام ملدددابم  مددد  خمدددربي  -23 ا                                                                          وع 

را  ميدانيددة وعلددد مناقشددا  جمللوعددا  تركيددز، مبددا يف  لددن مدد  ملددد  مي تدددما  الددتدلم  رئيسدديني والليددام بددًز
،  Coorpacademy، و Wikimedia، و Claned، و Open Universityو ،  LinkedInاتلكرتوين اريدارجيني ) 

واملنظلددددة السويسددددرية ،  ومركددددز التدلدددديم املسددددتلر والتدلدددديم عددددا بدددددد التدددداب  جامدددددة جنيددددف ومركددددز علددددوم الددددتدلم 
Swiss EdTech Collider  يف املدرسددددة اعحتاديددددة للدلددددوم اهلندسددددية يف لددددو انم ومنظلددددا  دوليددددة أتددددرى

ألمحر، واملفوقية األوروبية، ومنظلة التداون والتنليدة )اعحتاد الدويل جلديا  الصليب األمحر واهلم، ا
 ف ها، األطلسيم يف امليدان اعقتصادي، واألمانة الدولية ملنظلة حل

__________ 

الدامددة واملددد را ، ومكتددب تنسدديق الشدددون اتنسددانية، ومكتددب تكنولوجيددا املدلومددا  واعتصدداع ، إدار  شدددون اجلديددة  م9)
والسياسدا  اتداريدة ومسدائه اعمتثددا،، ومكتدب األمدم املتحدد  يف فيينددا،  ا سددرتاتي يعومكتدب املدوارد ال شدرية يف إدار  ا

 املتحد  يف جنيف    واجرنية، ومكتب األمماملدن ابملخدرا املتحد ومكتب األمم 

منتدى مدرام أنشهة الدتدلم هدو اجتلداع سدنوي لللسددولني عدا إدار  م دام تهدوير م دارا  املدوظفني وتدلل دم يف منظومدة  م10)
 وتلوم بتنسيل ا كلية موظفي منظومة األمم املتحد   1997سلسلة اعجتلاعا  يف عام  بدأ األمم املتحد   وقد 
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واسددتند  إىل اتحصدداما  أو التلددديرا   2019وجيدددر ابتشددار  أن ال يددا   عدددت يف عددام  -24
 د   يف الظدرو  اوددد  الناعدة عدا الدلده   ورمبدا تغدن  ال يدا   احلاليدة ف2018-2016املتاحة للفرت  

 م 19-عا بدد، وال  فرقت ا أ مة مرض فنوس كورو  )كوفيد
 استلصددددام عدددداملي لللددددوظفني علددددى نهدددداب املنظومددددة يف كددددانون الثاين يندددداير وشدددد اغ  جددددريوأ -25

إىل مددا أجدده التدددر  علددى تصدددورا  املددوظفني وورائ ددم بشدد ن احتياجددا  الددتدلم وفرصددده،  2020 فربايددر
 9 564جانددب امل ددارا  اجديددد  الدد  يتدددني اكتسددا ا أو تهويرهددا مددا تددم، الددتدلم  وورد  ردود مددا 

                                                                            مدددا عيددد  املنظلدددا  املشددداركة  وت دددلا اعستلصدددام سدددداع  مفتوحدددا  واحددددا ، ومت حتليددده الددددردود         موظفدددا  
 ، وهي أدا  حتليلية مفتوحة املصدر عستخراع ال يا    R أدا  مبساعد 

: دورا  من ددا دور  تدري يددة  شددكا، خمتلفددة 25                                 وتددم، اعسددتدراض، ح ددر املفددتش شخصدديا   -26
ومددة األمددم املتحددد  ومركددز التدددريب    األمددم املتحددد  )كليددة مددوظفي منظتدري يددة ح ددورية نظلت ددا كيددا

ا  وتددد اللغا  يف مكتب األمم املتحد  يف جنيفم، وحلو، التدلم علدى اتنرتندت الد  وفرهتدا املنظلد 
وأهدورا  -الدذي أاتحده بدر مج األمدم املتحدد  ات دائي  مLinkedInيا )املشاركة )الدتدلم عدا طريدق لينكدد

  التدري ية ال خلة واملفتوحة على ظلة األمم املتحد  للهفولة )اليونيسيفمم والدديد ما الدوراما من
يف الددددورا  التدري يدددة    وقدددد يسدددر  مشددداركة املفدددتش امل اشدددر edXو Courseraاعنرتندددت علدددى مدددوقدي 

لخصددائص املتاحددة علددى املنصددا  الرئيسددية املسددتخدمة يف منظومددة األمددم املتحددد  وقدد  منظددور ملددارن ل
: التفاعده بدني املتدللدني واواقدريا وفيلدا بدني املتدللدني، وتدوفر من دا الرئيسية لتلن املنصدا ، وع سديلا

 د ، واعتت ار، وأساليب الفحص املساعد  التلنية، واستخدام الوسائط املتددد ، وامل
وعيددددت تلددددن                                                                  وقددددد ط لددددب إىل املنظلددددا  املشدددداركة إبدددددام تدليلاهتددددا علددددى مشددددروع التلريددددر، ور  -27

ما النظام األساسدي لوحدد  التفتديش  2-11                                                         التدليلا  عند وق  الصيغة الن ائية للتلرير  ووفلا  لللاد  
تشدداور بددني املفتشددني مددا أجدده اتت ددار اسددتنتاجاته                                                  املشددرتكة، و قدد  هددذا التلريددر يف صدديغته الن ائيددة بدددد ال
 وتوصياته وملارنت ا مبا تستصوبه الوحد  يف جملوع ا  

                                                                      التلريددر تسدد  توصدديا  من ددا سدد   موج  ددة إىل الرؤسددام التنفيددذيني ملدسسددا  منظومددة       ددل اويت -28
ريددر وتنفيددذ توصددياته ورصددد                                                                      األمددم املتحددد  وابنتددان موج  تددان إىل اهليئددا  التشددريدية  وتيسددنا  لتندداو، التل

اندت موج دة                                                                           تنفيذها، يت لا املرفق جدوع  ي ني التوصيا   ا  الصدلة بكده مدسسدة، وحيددد مدا إ ا ك
مرنددة  ةتوصدي 17                                                                                  إىل اهليئدة التشدريدية أو التنفيذيدة أو الدرئيس التنفيدذي لللدسسدة  ويت دلا التلريدر أي دا  

 م موج ة إىل الرؤسام التنفيذيني ومدرام أنشهة التدل
وملصددادر املدلومددا  الدد  مت عد ددا وحتليل ددا ىبددن هددام علددى أميددة هددذا اعسددتدراض  وقددد بددذ،  -29

راض التددداب  لوحدددد  التفتددديش املشدددرتكة قصددداراه لمتصدددا، بهائفدددة واسددددة مدددا املسددددولني عدددا فريدددق اعسدددتد
ف اافدداب امل نيدددة مددا خمتلددد  وأفدددرادملددوارد ال شدددرية إىل أع ددام الوحددددا  التشددغيلية، الددتدلم، مددا مدددوظفي ا

وأرسدددده م  وهددددنهمالليلددددون علددددى الددددتدلم اتلكددددرتوين، ومددددديرو املنصددددا ، و لون،        دل لي  الدددد و )األكددددادنييون، 
واملددديريا والفنيددني الددداديني استلصددام وحددد  التفتدديش املشددرتكة إىل عيدد  امل تلددني مددا األفددراد واملددوظفني 

قليلدي وامليدداين  ومد   لدن، فدلن أمدام وحدد  واملوظفني الددامني علدى مسدتوى امللدر وعلدى الصدديديا ات
املتحدد  الدذيا تديدن م كده منظلدة  التفتيش املشرتكة تيارا  عددود  فيلدا يتدلدق ابتتيدار مسددويل األمدم

اعد يف إعدداد التلريدر، مشاركة لتلد  ال يا   والوبئق  ويود املفتش أن يدرب عدا تلدديره لكده مدا سد 
ددارف م وتدرباهتم مببسدخام  أسد لوا  واجملي دني علدى اعسدت يا   الدذيا سيلا لللشداركني يف امللدابم وع

   ألهراض إجرام هذا اعستدراض
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  األالاجلزء   
 املشهد احلايل ل ت  م  االحتياجات االتحدايت

 السياسات اامل ارسات -2 
 م ا   ال إيار السياس 2-1 

 101سياسا  الدتدلم يف منظومدة األمدم املتحدد  إىل الشدروغ املنصدو  علي دا يف املداد   تستند -30
 حتديدد شدروغ تددمت م ين غدي يف اسدتخدام املدوظفني ويف"ما ميثاب األمم املتحد  ال  تنص على أنده: 

تهدور   وقد "يف املكان األو، قرور  احلصو، على أعلى مستوى ما امللدر  والكفاية والنزاهة أن يراعى
                                          ج وت لي م على أساس تلن املداين  وم   لن، مل     ربم                         م فيه أنشهة التدلم وت      صل                         بشكه ك ن اتطار الذي ت  

 حيظ التدلم ابل رور  مبا يستحله ما اهتلام  
وفيلا يتدلق ابلتوجيه السياسا ، حتدد نشر  األمني الدام بش ن سياسة التدلم والتهوير امل ادئ  -31

  هددن أن اعحتياجددا  التشددغيلية داتدده م11)سددية ألولددًو  الددتدلم علددى نهدداب املنظومددةواألهدددا  األسا
هتدددا وبراجم دددا       ك دددنا                         املنظلدددا  ختتلدددف اتتمفدددا    -  ومدظدددم املنظلدددا  لميف جمدددا، الدددتد، كلدددا ختتلدددف أولًو

الددويل، ومنظلدة الدلده منظلة األمم املتحد  ل هذيدة والزراعدة )منظلدة الفداوم، ومنظلدة الهدنان املددين 
الدولية، وبر مج األهذية الداملي، وبر مج األمم املتحد  ات ائي، وبر مج األمدم املتحدد  املشدرتك املددن 

ندوب األمم املتحد  للسكان، ومفوقية األمم املتحد  لشدون بفنوس نلص املناعة ال شرية اتيد ، وص
، ومنظلددددة األمددددم املتحددددد  للتنليددددة الصددددناعية ماليونيسددديفمنظلددددة األمددددم املتحددددد  للهفولددددة )المجئدددني، و 
ووكالددة األمددم املتحددد  تهابددة وتشددغيه المجئددني الفلسددهينيني يف الشددرب األدىن )األونددروام،  )اليونيدددوم،

هلدا اسدرتاتي يا   -الداملي، ومنظلة الصحة الداملية، واملنظلة الداملية للللكية الفكريدة  وبر مج األهذية
 لم تاصة  ا وسياسا  تد

وتزيد ما هذا التدليدد الفدوارب يف الدوعً ، واحلوكلدة، وأصدحاب املصدلحة، والثلافدة املدسسدية،   -32
 حتدددد أولددًو  الددتدلم املددذكور  يف النشددر ،  والن ددج يف الددتدلم  ومددا اللواسددم املشددرتكة للسياسددة الدامددة الدد  

ة لللوظفني  )بم اعت دار الدتدلم مسددولية تتلامس دا  م ادئ تتصه مبا يلي: )أم تد د الكفام  امل نية واتداري 
  )عم قدلان تدلديم اسدتفاد  املدوظفني مدا فدر  الدتدلم علدى  مدا موظفي دا املنظلة ومديروها وكده موظدف  
مصدددر التلويدده  )دم تشدد ي  املددوظفني علددى اعلتددزام  عددا  عددا مددوقد م أو  عيدد  املسددتًو ، بغددم النظددر  

    م 12) وت اد، امل ارا  املكتس ة ما أنشهة التدلم والتهوير ابلتدلم املستلر، بهرب من ا ته يق  
                                              أن الددتدلم يلددزم أن يكددون فددداع  وكفدددا  وهادفددا  يف  امفادهدد  فرقدديةوللددد اسددتند اعسددتدراض إىل  -33

ر قددراهتا، دسسية، ما أجه جلب قو  عاملة مرنة ومتكيفة واست لائ ا وحفزها وتهويتدمة الوعً  امل
  ويسددتخدم تدلدديم األمددني الدددام بشدد ن سياسددة الددتدلم والتهددوير كتوجيددده م13)إجيابيددةمدد  هتيئددة بيئددة علدده 

 د املتحد ألمدم ايسرتشد به الدديدد مدا املنظلدا  املشداركة األتدرى  ويف إطدار إدار  املدوارد ال شدرية لنظدام 
__________ 

الوبئددق األتددرى املتدللددة  ولددًو  الددتدلم األمددر اتداري املتدلددق برفدد  مسددتوى امل ددارا  الفنيددة   ومددا ST/SGB/2009/9 م11)
بددرب مج تدددريب املدددرام واملشددرفني علددى أسدداليب حتسددني إدار   املتدللددة  ونشددر  األمددني الدددام (ST/AI/2010/10) والتلنيددة

تلددددددان اللغددددددة وبددددددد، اللغدددددددة إباتداري املتدلددددددق  م  واألمددددددرST/SGB/2011/5أدام املددددددوظفني وتشدددددد ي  تهددددددورهم امل ددددددن )
(ST/AI/2016/9( م  ونشر  األمني الدام املتدللة بر مج األمم املتحد  للتدلم اتلزاميST/SGB/2018/4 م 

 الذكر  السالف، املرج  ST/SGB/2009/9 م12)

 املرج  نفسه  م13)
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لم والتهددوير ، مت اتقدرار  ن فدر  الدتد2000املوحدد، الدذي اعتلدتده جنددة اريدمدة املدنيدة الدوليدة يف عددام 
توفنهددا عددا طريددق الرتتي ددا  املشددرتكة بددني الوكدداع   ومددا شدد ن           كددا أي ددا  نياملناسدد ة لللددوظفني واتدار  

ون الددتدلم علدددى مسدددتوى املنظومدددة، دات دداع  دددج متسدددق إ ام سياسدددا                                هددذه الفرقددديا  أن تيسدددر م ددددئيا  
 املساس ابعحتياجا  اودد  اوتوى لدى فرادى املنظلا   

بيد أن اعستدراض مل حيدد ولية تنسديق مديندة علدى نهداب املنظومدة ملداجدة مسدائه الدتدلم علدى  -34
لددددس الرؤسددددام مسددددتوى اتدار  الدليددددا  وقددددد تناولددددت الل نددددة اتداريددددة الرفيدددددة املسددددتوى التابدددددة لل نددددة جم

وجيددده يف عددددد مدددا التنفيدددذيني املددددن ابلتنسددديق وشددد كة املدددوارد ال شدددرية التابددددة هلدددا مسدددائه التددددريب والت
اللياد م يف إطدار و املناس ا  )تدلق وترها بربامج لدعم املساوا  بني اجنسني على مستوى اتدار  الدليا 

يف جدو، أعلا، جملس الرؤسام التنفيذيني منذ                                  بش ن إدار  األدام  ومل ترد علليا                       مناقشا  أوس  نهاقا  
 األمم املتحد   رؤية اسرتاتي ية ملش د التدلم يف منظومة 2003عام 

 املوارد  -2-2 
إن أو، وأهددددم ممحظددددة نيكددددا إبرا هددددا هددددو أندددده رهددددم اعتفدددداب الدددددام علددددى امل دددددأ اللائدددده  ن الددددتدلم   -35

ملدسسا  منظومة األمدم املتحدد ، الد  تلدوم بددور التحفيدز    اسرتاتي ي يف حيا  أي منظلة، وع سيلا ابلنس ة 
، ويف إطددار ابر  للددتدلم  2003املددوارد ع يتليددد  ددذا امل دددأ  ففددي عددام  والوسدداطة يف تدلدديم املدددار ، فددلن تو يدد   

يددة  املدسسي قدمه مددرام أنشدهة الدتدلم يف منظومدة األمدم املتحدد  إىل شد كة املدوارد ال شدرية لل ندة اتداريدة الرف 
  2و   ت املددوظفني يف املائدة مددا وقد   5املسدتوى التابددة جمللددس الرؤسدام التنفيدذيني املدددن ابلتنسديق، اقددرتح ختصديص  

   م 14) يف املائة ما تكاليف املوظفني للتدلم، كلدشر يراد به أن يدكس األمية اعسرتاتي ية للتدلم 

  1الشكه   
 لتطوير الاسب  املئوي  لتكاليف املوظفني املخعع  ل ت  م اا

 
 

__________ 

  CEB, HLCM HR Network, doc. CEB/2003/HLCM/17 of 2 July 2003 م14)
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(اليت قدمت بياانت حمددة)املنظامت املشاركة 

النس بة املئوية احلقيقية لتاكليف املوظفني اخملصصة للتعمل والتطوير %0.78=املتوسط  %2=املعيار
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قيود أترى  وكلا هو م ني فرض ويف الواق ، تهور التدلم يف ظه استلرار اخنفاض امليزانيا  و  -36
يف املائددة مددا تكدداليف موظفي ددا علددى التدددريب،  1، فددلن مدظددم املنظلددا  تنفددق أقدده مددا 1يف الشددكه 

 0,71بنسد ة             حاليدا  يلدر متوسط الرقم املخصص للتدلم والتهدوير علدى نهداب منظومدة األمدم املتحدد إ 
املددوارد املخصصددة                          سددوى منظلتددني  وتددرد دائلددا   يف املائددة 2 اودددد يفاملدشددر املرجدددي  ت لددغيف املائددة  وع 

للتدلم يف اللائلة األولية للدناصر املرشحة ألن يشلل ا التخفيم يف أوقا  األ ما  املالية  وقد تلص 
اعمسيددة أكثددر يددا توليدده  للوفددورا                  اعهتلددام علومددا  اعسددتدراض إىل أن جمددالس اتدار  بوجدده تددا  تددويل

مددا يلده عددا بمبددة أنشددهة تدلددم،  ن مددا يلددارب نصدف عيدد  املددوظفني اتبدد للتحسدينا  النوعيددة  وي دددو أ
يف املائدة مدن م اريلسدة أًم امللدرتح ختصيصد ا للتددريب علدى مددى السدنتني  53                 ت   سوى ملا مددلده     تد   ومل

  م4املاقيتني )انظر الفصه 
والثلافدددة )اليونسدددكوم، الددد  وأبلدددغ مثدددا، علدددى  لدددن هدددو منظلدددة األمدددم املتحدددد  للرتبيدددة والدلدددم  -37

إىل صدفر علدب التخفي دا  يف                    مميدني دوعر تلري دا   5امليزانية الدادية مدا  ماجزم التدلم  في ا اخنفم
ملدكدددد أن هدددذه احلالدددة ومل يسدددرتد عافيتددده ابلكامددده مندددذ  لدددن احلدددني  ومدددا ا 2011امليزانيدددة يف  ايدددة عدددام 

، ع يدددزا،                                   حددددا  أدىن مدددا تددددما  الدددتدلم  وعلومدددا  عحدددظ املفدددتش أن اليونسدددكو تكفددده إ  اسدددتثنائية، 
  ً   ألهل ية مدسسا  األمم املتحد                                          النلص يف املوارد املخصصة للتدلم يشكه حتد

ة يف الت ايا الواسد                                                                ويت   هياب رؤية ل مية اعسرتاتي ية لتدل م املوظفني على نهاب املنظوم -38
يف عدددد   -يف املائدددة مدددا تكددداليف املدددوظفني  2,15إىل يف املائدددة  0,06مدددا  -النهددداب يف نفلدددا  الدددتدلم 

 بش  ا بيا    وحدا  ما األمانة الدامة ل مم املتحد  أتيحت
 حامسدة يف تليدديم تدددما أبددداد ونيكدا اللددو، إن األبددداد املاليدة لفددر  الكفددام  هدي يف الواقدد   -39

، فلندده                          هددوب فيدده، وإن كددان مف ومددا  غط املددايل علددى امليزانيددا  الداديددة أمددر هددن مر الددتدلم  ورهددم أن ال دد 
ابلنس ة ملدسسا  منظومة األمم املتحد  يف السنوا  املل لة  ولدله ما املخيف أن يسل               سيظه واقدا  

التددريب الددام ملددوظفي "  تفيدد  ن                                                                للليدود املاليدة  ن تشدوه ف دم الدتدل م واألميدة الد  تدوىل لده  واارام الد 
، كلا ورد يف دراسة أجرهتا كلية موظفي منظومدة "لتداون ات ائيا راضما أه       هرقا  األمم املتحد  ليس 

2005األمدددم املتحدددد  يف عدددام 
                                ، ابلنظدددر إىل الددددور الدددذي ي توقددد  أن        صدددارتا           تندددافرا   تدكدددس، هدددي ورام م15)

  2030ت هل  به املنظومة يف تنفيذ تهة عام 

__________ 

 CEB, HLCM, Eleventh session, The Development of a Core Curriculum for the United Nations م15)

System Staff College, doc. CEB/2006/HLCM/R.3. 
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  2الشكه   
 األمان  ال ام  لألمم املتحدة - الاسب  املئوي  لتكاليف املوظفني املخعع  ل ت  م االتطوير

 
  

يفددرتض فيدده أن ويف قددوم هددذه اريلفيددة، يمحددظ املفددتش أن ختصدديص املددوارد للددتدلم وإن كددان  -40
عدددم ت ددخيم أميددة ح ددم                                             بددن ج اسددرتاتي ي بلدددر أكددرب، فددلن مددا املفيددد أي ددا                         يدكددس التزامددا  مدسسدديا  
عحددظ بدددم الدددذيا قدددد تجيددداد حلددو، فدالددة للددتدلم  و          رئيسدديا                   ه ابعت دداره عركددا  املددوارد املاليددة يف حددد  اتددد 

ملددوارد املاليددة قددد يكددون لدده أبددر هددن واقديددة تفيددد  ن تددوافر املزيددد مددا ا أجريددت مد ددم ملددابم  ممحظددة
د  عدد األنشهة التدري ية  ا  النوعية املنخف ة أو يف التش ي  على اتفراغ  مرهوب فيه يتلثه يف ً 

عوامه أساسية أتدرى، مدا ق يده حتسدني نوعيدة أنشدهة الدتدلم            واة أي ا  يف اتنفاب على املوارد ال شرية  
ملواممددة اعسددرتاتي ية للددتدلم مدد  األولددًو  املدسسددية، والتخصددص، وجدددواه، وتنسدديق عدداور اعهتلددام، وا

        جيدا                                            لوعً  ما تم، قو  عاملة مرنة وجم ز    يزا  وتدزيز الرتكيز على ا

  1اتطار   
 70 20 10(  منوذج 1إ ادة الاظر يف األسايري الاظري  )

  وقد نت ت هذه األرقام عا 10:20:70يف التدلم هو  و ع                 ترددا  ونفو ا   ما الشدارا  األكثر   
  ويشدن النلدو ع إىل "اتداريدني النداجحني" ما 191تفسن استلصام أجري يف أواتر الثلانينا  وهه 

يف املائدة مدا الددورا   10يف املائدة مدا النداس و 20                                          يف املائة ما التدلم ي ك ت سد ب  مدا الوظدائف، و 70أن 
 الدة  التدري ية وامله

ولسددوم احلددظ، فددلن إفددراغ مدددرام أنشددهة الددتدلم يف اسددتخدام هددذه الد ددار  اللصددن  قددد يددددي إىل  
تلدير مدناهدا، ويف دي يف أهلدب األحيدان إىل سدوم ف دم وإىل سدوم تلددير قيلدة الدتدلم املدنظم  امل الغة يف

  ن على املناهج الدراسية واألهدا  وامل يكه وامل
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الكارييب

  ال جا  االقتعادي
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ألارااب

  ال جا  االقتعادي
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إدارة شؤان اجل  ي 
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ــــ
سب

لن ا

كياانت الأمانة العامة للأمم املتحدة

الاسب  املئوي  احلقيقي  لتكاليف املوظفني املخعع  ل ت  م االتطوير %0.78=املتوسط  %2=امل يار
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ليسدت لده  10:20:70تلر يتم مبدزيج مدا األشدكا،  هدن أن  دو ع                           ويسل م املفتش  ن التدلم املس 
واة شكوك حتوم حو، األميدة اتحصدائية  م16)صدره هن مدكدقيلة عللية وع بيا    ري ية تدكده  وم

 لمستلصام الذي أسفر عنه هذا النلو ع  
ً  ط ل دت إلدي م 191 وأجدري استلصدام لددى  يف                 ان هلدا أبدر بدد ني   كد اتشدار  إىل بمبدة أحدداث                     إدار

 الددردود و ليد ددا الدددروس الدد  تدللوهددا من ددا  وبدددد ادداين سددنوا ، أعيددد تفسددنوت يددان حيدداهتم امل نيددة 
ملفتة للنظدرم  ومد   لدن، ريصدوا النتدائج  وسيلة، وهي "للدشرا " اتمةوترعت ا إىل أرقام )م اعفا  

 للتدلم   "م ادئ"وليست  "مستفاد          "دروسا  ابعت ارها 
مبددا         م لدا     اتحصدائية، مدا الناحيدة  ،  لديس        جمي دا     191ومدا الناحيدة الكليدة، فدلن عددد اجملي دني ال ددالغ   
: إ  مل يكدددا  نوعيدددة ال نفدددو  عددداملي  كلدددا يفتلدددر اعستلصدددام إىل األميدددة مدددا حيدددر    هلدددا عليدددد   لتربيدددر    يكفدددي 

، إ  كان ما اله يدي أن نييه اجملي ون إىل               حتيزا  مت صم  اجملي ون سوى رؤسام تنفيذيني  وي لر اعستلصام  
ردود إع جمدرد انه اعدا   اتيدة  الفرديدة علدى الدتدلم مدا الوظيفدة  ومدا الد   " بلدرهتم "  "جوانب  اح م" تفسن 

    حلائق أو وصفا  لكيفية تهوير م ارا  املوظفني    ت وليس ددية للحيا  امل نية الشخصية،  وىمم  ب 
                                                                     ويلددددر املفددددتش  امددددا   ن املددددوظفني يتدللددددون ابسددددتلرار، مددددا تددددم، املمحظددددة ومددددا ارتكدددداب  -41

اد )بلددددراهتم م، التفاعددده بدددني األفدددر أن األدام يتحسدددا مدددا تددد                               األتهدددام وتصدددحيح ا  وصدددحي  أي دددا  
ارياصة ودوافد مم كلا يتحسا ب يئة الدلده )مبدا يف  لدن اريدرب  والتددريب أبندام الدلدهم  هدن أن الدتدلم 

يف املائدددة مدددا الدددتدلم املدددنظم وامل يكددده  وع يكفدددي التفاعددده مددد  ااتدددريا  "x"املسدددتلر مت صددده يف نسددد ة 
 من  ية وم يكلة يف التدلم  مل يستندا إىل طريلة  الدله يف أي م نة، ما واملمحظة أبنام

تددارع سددياقه،    10:20:70ومدد   لددن، مبددا أن بدددم اودداوريا مددا األمددم املتحددد  قددد  كددروا  ددو ع   -42
  سدتند إىل عيندة امل ع مدربر لده  وين غدي أع ينسدحب النلدو ع،                                        تدني التزام احلدذر، ألنده قدد نيدارس نفدو ا  ي فلنه 

الت دايا يف منظومدة    الشدديد  طائفدة الدوعً   على  م املتنوعة و ، على احتياجا  التدل                   قيلة جدا  ما اجملي ني 
بدنايددة عنددد تفسددن اسددرتاتي يا  وسياسددا  الددتدلم    10:20:70األمددم املتحددد   وين غددي تندداو، مددد   ددو ع  

 النلو ع                                                                                     وختصيص املوارد  فالتدلم الدل  يك ه هو الذي خيصب وحيفز أشكا، التدلم األترى ال  يلرتح ا 
                                                                                  ولئا كان املفتش يدكد جمددا  على احلاجة إىل موارد كافية، فلنه يمحظ أن احللو، امل تكر  قد  -43

غلب على مشاكل ا التلويلية وعلى إجياد أوجه آت ر جديد  والتكيدف بشدكه تساعد املنظلا  على الت
عليلدة يف عيد  اجملداع  الد  أف ه م  اعحتياجا  املتغدن   فلدد  الدتدلم وأشدكاله يشد دان حتدوع  

هتم األمم املتحد   وما ال روري إحداث بلافة جديد  للتدلم واعبتكار، ليس فلط ملواك ة اع اهدا  
 د ، به وللحفا  على اجدوى املدسسية اجدي

كوسدديلة لتحليددق املزيددد مددا   -ويف منظومددة األمددم املتحددد ، ع يدددد اعبتكددار يف حلددو، الددتدلم  -44
  ويرى املفتش أن طرب التدلم امل تكر  ترت ط بداملني رئيسيني  الدامه       جمردا           مف وما   -والكفاية  الكفام 

دددا  بشددكه عددام، هددو حتسددني اسددتخدام التكنولوجيددا  اجديددد   األو،، وهددو متدداح لللتدللددني واجملتل
علددى الوصددو، إىل  قدددر  مدسسددا  األمددم املتحددد  وموظفي ددا يلددويفددالواق  أن  ددو ال نيددة التحتيددة الرقليددة 

 استخدام ا  قدرهتم على و                ودود  تلري ا  موارد املدرفة هن ا

__________ 

 Morgan McCall, Michael Lombardo and Ann Morrison, Lessons of :ورد اعستلصدام ألو، مدر  يف دراسدة م16)

Experience. How Successful Executives Develop on the Job (The Free Press, Simon and Schuster, 

مدا النسددب املئويددة اوسددوبة يف  لدن الوقددت ومل يددتم التد ددن عدا النلددو ع علددى هددذا    10:20:70  ومل يدتم تفسددن صدديغة    (1988
 Career Architectعستلصام بنسب مئويدة يف الدراسدة املدنوندة:  النحو يف الكتاب  وبدد ااين سنوا ، مت تلخيص نتائج ا 

Development Planner by Michael Lombardo and Robert Eichinger (Lominger Press, 1996)   
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تتي  نفس التكنولوجيا  تيارا   إ   ألمم املتحد    والدامه الثاين له أمية ابلغة ابلنس ة ملنظومة ا  -45
ليددق  هددن مشددروغ لتح                                                                       هددن مسدد وقة يف جمددا، إقامددة الشدد كا ، وهددي تيددارا  ين غددي اسددتخدام ا اسددتخداما  

تساب والتنسيق والتلارب فيلا بدني بدرامج األمدم املتحدد  وصدناديل ا ووكاعهتدا املتخصصدة علدى  مزيد ما اع 
 براع املدزولة اللائلة مربرا  اترخيية وبنوقراطية، ولكا استلرار الدديد من ا  قد يكون ل و مستوى املنظومة   

   2030  عام   لل رورا  الشلولية ريهة        ارا  يف الدصر الرقلي احلايل أمر مل يدد ابتمكان تل له اعت  
ومل يكددا الغددرض مددا اعسددتدراض تلددد  رقددم تلددديري دقيددق للوفددورا  الدد  نيكددا أن تتدد تى مددا  -46

حتسددني التددداون بددني الوكدداع  بشدد ن منصددا  الددتدلم، وتهددوير اوتددوى، وحلددو، الددتدلم  ومددا التحدددً  
لي  د  تكداليف الدتدلم )الهرائدق  ا  التوجده الدداتال  حددها فريدق اعسدتدراض: عددم اتسداب طرائدق تت

أو اريددارجي، بنددام اللدددرا  أو اعسددتلملية التلنيددة أو اسددتلملية امليزانيددة، ومددا إىل  لددنم وابلتددايل عدددم 
 وجود بيا   قابلة للللارنة بني املنظلا  بش ن املوارد املخصصة هلذه اريدما   

تفتديش وحدد  الن فيلدا بدني الوكداع ، مل يفاجد  فريدق ويف هياب منظور شامه ومن  ي للتداو  -47
                                                                                       املشرتكة بت ارب اارام وانددام الوقوح بش ن اعحتياجدا  التشدغيلية الد  ع ت لد  ابللددر الكدايف علدى 

ما يهلب مدا وحددا  الدتدلم أن تدلده بدلليدة متلوقددة وأن ت د  احللدو، بصدور                        صديد املنظومة  وكثنا  
شدد ن الددتدلم  ومدد   لددن، يدداب صددو   ثيلددي  ي ح يددة علددى نهدداب املنظومددة ببدديددة كددرد فددده  واددة ه

م كهريلدة ملواج دة التحددً  6                                                            ت لرتح بدم طرب الدله ما أجه اختا  إجراما  متلاربة )انظدر الفصده 
 من ا التصدي عحتلا، حدوث اخنفاض يف املوارد املالية  بس هاملداصر ، 

لتكلفدددة  إىل حلدددو، تدلدددم فدالدددة مدددا حيدددر ا   يدددة إىل التوصددده اج دددود الرام                        وين غدددي أن تشدددله أي دددا   -48
املددوارد    تهددوير إىل  ويدده                                                            حتددو، جددذري بلدددر أكددرب يف النلددو ع املدتلددد، و لددن ابعسددتناد أساسددا  إحددداث  

الداتلية واستخدام ا  ويف كثن ما األحيان، قد تف ه املنظلا  الركون إىل يارساهتا املدتداد  واعسدتدانة  
واهددب واريددربا  الداتليددة  فاعسددتثلار يف                                      اريددارجيني، بدددع  مددا عاولددة اعسددتثلار يف امل مبلدددمي اريدددما   

علدى املددى الهويده  وعلدى سد يه املثدا،، ع نيكدا مللددمي اريددما                                         املوارد الداتلية أكثر اسدتدامة وحتفيدزا  
 دنية  اريارجيني أن ينت وا عتوى تدلم أف ه ما امللارسني  وي اريرب  داته املنظلا  امل 

استخدام منصا  التدلم اتلكرتوين، على املسدتوى الفدردي  وابتقافة إىل التش ي  على حتسني   -49
مدددا الكفدددام  يف    أكدددرب         قددددرا  وعلدددى نهددداب املنظومدددة، نيكدددا أن حتلدددق إدار  عتدددوى الدددتدلم مبزيدددد مدددا احلكلدددة  

  الدددتدلم هدددو املسددداعد   موظفدددو منظومدددة األمدددم املتحدددد  مدددا وحددددا   ينشدددده اسدددتخدام املدددوارد اللليلدددة  فلدددا  
  جملوعدة متنوعدة مدا الددورا  التدري يدة وحلدو، الدتدلم  وهكدذا نيكدا ملددرام أنشدهة  تدامده مد والتوجيه يف ال 

  ، وابلتدددايل م 17) " الددتدلم   ‘ تلنيددا  ’                                                      أن يصدد حوا قي  لددني علددى اوتددوى خيتدددارون ويروجددون حبكلددة أف دده  " الددتدلم  
لم،  لم مددددة عسددددتدراض وتليدددديم خمتلددددف مصددددادر الددددتد يسدددداعدون املددددوظفني علددددى اكتسدددداب امل ددددارا  ا   فددددل م 

 ابلتايل قادريا على حتديد ما هو م م ودقيق وموبوب به، مبا يتلاشى م  األولًو  املدسسية     ن ويص حو 
قدد  و اوتددوى ي                                خبددربام اوتددوى وانت دام ابللي  لددني علدى                                    عداد  مواممددة دور وحددا  الددتدلم بددما  وإب -50

                                                              ديد  وبدع  ما تهوير اوتوى، ين غي أن يستخدم مدرام أنشهة التدلم ور جمنظ  ما        أي ا  اوتوى نفسه  
بدناية موارد خمتار  ملساعد  املوظفني على تهوير وتدزيدز وتليديم امل دارا  الم مدة ألدام وظدائف م  وتظده 

ر   جددده ال يئدددة الدامددة أكثددر ممممددة للتهدددوياريددرب  واوتددوى هددامني، ولكددا مدددا األساسددي هتيئددة الظددرو 
والكفام   وجيب أن خي د   اجدوىصا  وأشكا، التدلم ع ي لا امل ن  فوفر  الدورا  التدري ية واملن

 عتتيار دقيق                                      عتوى التدلم والتصليم التللين أي ا  

__________ 

  2019ريدما  التدلم يف منظومة األمم املتحد ، جنيف، تشريا الثاين نوفلرب  ملدمملابلة م   م17)
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 التدلم الوسائه اللائلة لتلييم كفام  برامج  ستتحسا تنفيذ التوصية التاليةبو  -51
 1التوصي  

ظوما  األمام املتحادة، إن مل يكوناوا قاد التافيذيون ملؤسسات مايابغي أن يضع الرؤساء 
ألداء ااألهااداا املرتبطاا  يااا في ااا يت  ااق لاا ، جم و اا  ماان مؤشاارات احلااد األدي الرئيسااي  ف  ااوا

ت ااا  ملاظ اااات ا   اااى أن ترصاااد، يف د ااام ناااواتج األ  اااال بكفااااءة بااارامج الااات  م اف اليتهاااا
 .س اإلدارةاتقدم تقارير بشأهنا إىل جمالاملؤشرات 

 أشكال الت  م 2-3 
 ب وغ مرح   الاضج يف الت  م    ل قيد اإلجناز  

مبدددا أن هدددذا التلريدددر هدددو أو، عاولدددة عقتحدددام املسدددالن هدددن املهروقدددة للدددتدلم يف منظومدددة األمدددم  -52
لدى السدابق ألوانده التوصدية بنلدا ع عددد  ل لدوج الن دج يف الدتدلم، عاملتحد ، فلن املفتش يدتلد أن ما 

املثددددا،، مليدددداس الن ددددج يف الددددتدلم الددددرهم مددددا انتشددددار الدديددددد مددددا هددددذه النلددددا ع النظريددددة )علددددى سدددد يه 
و دو ع الن دج  مi3،(20، و و ع ن ج تدما  التدلم م19)، و و ع الن ج يف أنشهة التدلمم18)املدسسي

 م  م21)وينيف التدلم اتلكرت 
ربامج الددتدلم، وانددددام أدلدة علددى وجددود ومل يشدكه تنددافر يارسددا  الدتدلم، والهدداب  املخصددص لد  -53

سياسا  التدلم، إع بددم التحددً  الد  واج ت دا وحدد  التفتديش املشدرتكة يف حتديدد  ج من  ي يف 
 التدلم على نهاب املنظومة تدما  املداين امللكنة للياس ن ج 

 ة عحتياجا ' رؤية واقح1ولذلن، استند اعستدراض إىل مف وم مرن للن ج هه ما يلي: ' -54
' اسدرتاتي ية تدلدم مفصدلة تدلدم يف عيد  اعسدرتاتي يا  املدسسدية 2التدلم وما يتصه  ا مدا مسداملة  '

لدددة لتليددديم ' اسدددتخدام من  يدددا  فدا4' تدددوافر اللددددر  الكافيدددة لتنفيدددذ اسدددرتاتي يا  الدددتدلم  '3األتدددرى  '
   حتفيزية' بيئة تدلم 5احتياجا  التدلم وأبر أنشهة التدلم  '

 -ويتسدددم مشددد د الدددتدلم يف مدسسدددا  منظومدددة األمدددم املتحدددد  ابلتندددافر  ويتفددداقم هدددذا التندددافر  -55
اعحتياجدددا   بفدددده -املت صددده يف املنظلدددا   ا  املسدددتًو  املت ايندددة مدددا اللددددرا  واملدددوارد الداتليدددة 

علددى املدرفددة     ا  ك ددن                                                                 والتشددغيلية الدد  تتفدداو  بشددكه ملحددو   فدد دم املنظلددا  يدتلددد اعتلددادا  الرب جميددة 
 وينحو  و بنام اللدرا ، بينلا ت هل  منظلا  أترى بوظائف تشغيلية  ا  أبر ميداين ك ن  

وحىت داته املنظلة الواحد ، ع تتحرك عي  األجزام ابل رور  بنفس الوتن  أو تسدلن نفدس  -56
التدلم بني شىت املستًو  ملسار  و مرحلة الن ج يف التدلم  وابتقافة إىل  لن، قد تتللب علليا   ا

 ًو  املت اربة، والتوقيت، وما إىل  لن لدد  أس اب تتدلق ابملوارد، واتدار ، واألول
فدتش مدداين علدى نهداب املنظومدة  كلل دا يت داو  نهداب اعسدتدراض، فدلن امل إجيدادولئا كان  -57

ا  والددوعي )مفوقددية األمددم عحددظ ابهتلددام أن املنظلددا  الدد  تدلدده بشددكه مددا مددا أشددكا، التليدديم الددذ
__________ 

 Stephen J. Gill and David Grebow, “Minds at Work: Managing for Success in the Knowledge م18)

Economy” (Alexandria, VA, Association for Talent Development, 2017)  

متداح   Jeff Cobb and Celisa Steele, “The Learning Business Maturity Model”, TAGORAS, 2016 م19)
  /https://www.tagoras.com/maturity-modelعلى املوق  الش كي: 

متاح على   Amitabh S. Sinha, “The 3i Learning Services Maturity Model”, Training, 3 August 2015 م20)
  /https://trainingmag.com/3i-learning-services-maturity-modelاملوق  الش كي: 

متاح علدى   Stephen Marshall, “The E-Learning Maturity Model”, Victoria University of Wellington م21)
  /http://e-learning.geek.nz/emmاملوق  الش كي: 

https://www.tagoras.com/maturity-model/
https://trainingmag.com/3i-learning-services-maturity-model/
http://e-learning.geek.nz/emm/
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ة، ومكتدددددب األمدددددم املتحدددددد  ريددددددما  املشددددداري ، املتحدددددد  لشددددددون المجئدددددني، ومنظلدددددة الدلددددده الدوليددددد 
تنف دا مشداكه، واليونيسيف، وبر مج األمم املتحدد  ات دائيم كاندت أقددر علدى حتديدد اجملداع  الد  تك

عسدددتنتاع أن املنظلدددا  الددد  تدلددده وعلددى اختدددا  إجدددراما  بشددد ن مدددواطا اللدددو  وال دددف  ويدكدددد هدددذا ا
وحتلددددق نسدددد ة احتفددددا  "، هددددي أكثددددر فداليددددة                    وتناقشدددد ا علنددددا                                      بدلليددددة الددددتدلم املسددددتلر، وتلددددي  م التحدددددً

  ويف حدددني ع ين غدددي م22)"ابملدددوظفني تصددده إىل أربددددة أقددددا  ملارندددة ابملنظلدددا  الددد  ع تدلددده بدددذلن
فكدر  عدا وقد  منظلداهتم فيلدا يتدلدق باللداد   تدزودالتدامه م  مستًو  الن ج ابلليلة املهللة، فل دا 

 ابلتدلم وما يتدني علي م الليام به ل نام بلافة سلسة يتداته في ا الدله والتدلم بشكه فدا، 
 مشهد الت  م  صورة خمت ط   

 نية، كلا قدمت ا املنظلا  املشاركة، عا النتائج التالية: خم تلييم الن ج التللي -58
  3الشكه   

 (23)شكال الت قياي  حسب  دد املوظفني املدربنياأل ازن

 
  : الردود على است يان وحد  التفتيش املشرتكةاملصدر

 االت  م  رب اإلنرتنت االت  م املخت ط يالت  م احلضور   
علددى الددتدلم احل ددوري، الددذي                                                     ع يددزا، مدظددم مدسسددا  منظومددة األمددم املتحددد  يدتلددد أساسددا   -59

عددرب اتنرتنددت هددو الهريلددة        اتيددا  يف تدددريب املددوظفني  وكددان الددتدلم بددوتن  عدددد   نيثدده أكثددر مددا النصددف 

__________ 

 Josh Bersin, “A new paradigm for corporate training: learning in the flow of work,” Josh Bersin م22)

Academy, 3 July 2018. متاح على املوق  الش كي :https://joshbersin.com/2018/06/a-new-paradigm-for-

corporate-training-learning-in-the-flow-of-work/  

ختتلف األساليب ال  تستخدم ا املنظلا  املشاركة لتس يه الدورا  التدري ية، وقد ع تكون األرقدام النا دة عن دا قابلدة  م23)
ورا  تدري يدددة ح دددورية عليدددا ابتقدددافة إىل   فدلدددى سددد يه املثدددا،، يلدددوم بدددر مج األهذيدددة الدددداملي بتنظددديم د امددداللللارندددة 
  قد ع ترد ابل رور  على هذا النحو يف املنصة املركزية ،ح ورية أترى هن متكرر  مناس ا 
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احلضوري خمت ط رب اإلنرتنت حتت إشراا مدرب رب اإلنرتنت بوترية حمددة ذاتيا  أشكال أخر 
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بدني املنظلدا  مدا حيدر        ك دنا                                   وما املسلم به أن اة ت اينا  التالية األكثر شد ية إابن إجرام اعستدراض
كددون ح ددورية، الددن ج التلليددن السددائد  فدلددى سدد يه املثددا،، تكدداد أنشددهة الددتدلم يف األونددروا واليونيدددو ت

ي إىل بينلا يشن بر مج األمم املتحد  ات ائي وصندوب األمدم املتحدد  للسدكان وبدر مج األهذيدة الددامل
 وي للشكه اودد بوتن   اتية عرب اتنرتنت  تف يه ق

تصداعد الدتدلم             متزايددا           رجحدا   وإىل جانب امللارسة احلالية، فلن نس ة التكلفة إىل الفوائدد تدرج    -60
ت دداره أكثددر كفددام  ووسدديلة متاحددة علدددى نهدداب واسدد   وأشددار  امللددابم  الدد  أجريددت مددد   اتلكددرتوين ابع 

مددا تكددون متصددلة بدوامدده دنيغرافيددة،                                                                 الفنيددني واملدددربني يف جمددا، الددتدلم إىل أن أف ددليا  طرائددق الددتدلم كثددنا  
تلط  ومددا بددني  نددت والددن ج املخدد دلم عددرب اتنرت أكددرب بددن ج الددت            اهتلامددا                                حيددر أظ ددر املوظفددون األصددغر سددنا  

الفوائددد املددذكور : عتددوى الوسددائط املتددددد  اجددذاب، واجدددو، الددزمن املددرن، وإمكانيددة الددتدلم بددوتن  حيددددها  
املدددتدلم، وإمكانيدددة الوصدددو، هدددن اوددددود إىل مدددواد املددددرب و مدددمم التددددريب مدددا تدددم، املنتددددً  وقاعدددد   

 يه أعلق للفر  ال  يتيح ا التدلم اتلكرتوين  فصه اريامس حتل ة  وسند يف ال بيا   الدور  الدراسي 
لمهتلدددام تراعدددى فيددده اعت دددارا  عددددد  تتدلدددق        مثدددنا                                         وتدددوفر الددددورا  التدري يدددة املختلهدددة مزجيدددا   -61

 لد                                                                                      ابجانب الرتبوي والتكلفة واللغة، تاصة  عند استخدام املوارد اولية  وما حير امل دأ، نيكدا أن 
ليلة الرتبوية للتفاعده امل اشدر بدني املتدللدني واملددربني ودرجدة املروندة والتدوفر الد  ملختلهة بني الالدورا  ا

 عرب اتنرتنت                                              تتيح ا الدورا  التدري ية بوتن  عدد   اتيا  
حللدة علده ح دورية مددهتا  األمم املتحدد  ريددما  املشداري                            فدلى س يه املثا،، حو ، مكتب -62
قيدداد  الندداس يف مكتددب "لليددادا  اتداريددة مدتدده سدد دة أشدد ر بدنددوان داتلددي لتنليددة اوع إىل بددر مج أسدد 

وقدد  بددر مج نيتددد علددى مدددى عددد  أشدد ر لتلكددني   قددرور  ت  وارتئيدد "األمددم املتحددد  ريدددما  املشدداري 
 ئم علددى األفددواع                                                                             املشداركني مددا املشداركة يف الته يددق الدللدي ملفدداهيم الليداد  وأدواهتددا  واسدت خدم هيكدده قدا

م  تشكيه ش كة دعم ما اعتصداع  الشخصدية  وحلدت علليدة تلدد  الهل دا  عده  لدعم التحفيز،
 عللية الرتشي ، وتهل ت ما املشاركني امل ادر  وإبدام اعهتلام 

بوصف ا  "مسارا  رائد  لللياد "وتدير الل نة اتقليلية ألفريليا التابدة ملنظلة الصحة الداملية  -63
الدلدده احل ددورية، والفصددو،  ا ، وحللدد                                 جيلدد  بددني الددتدلم بددوتن  عدددد   اتيددا               شددامم   ف ددو              ر جمددا  خمتلهددا  ب

اعفرتاقية، واترشاد واملشاري  الدللية املنحى ال  تدمج التدلم يف مكان الدلده  هدن أن التكداليف قدد 
 ة لكده مدا  هدة بدذلن ابلنسد تظه مرتفدة وهن مش دة، بس ب نفلا  السفر وهنها ما النفلا  املرت

 دللني واملدللني املت
ويف عاولة للتغلب على مد لة التدلم احل وري ملابده الدتدلم عدرب اعنرتندت، نيكدا أن تكدون  -64

ن يف نفددس و ن املدددربو الدددورا  التدري يددة املختلهددة يف الواقدد  أقدده تكلفددة عندددما يكددون املتدللددون واملدللدد 
ان يف منظومة األمم املتحد   هن أنه يف ته يق يف كه مكختلهة قابلة للاملوق   وقد ع تكون احللو، امل

ك ددن  مددا                                                                                 مكاتددب األمددم املتحددد  يف نيويددورك وجنيددف وفيينددا وهنهددا مددا مراكددز الدلدده الدد  ت ددم أعدددادا  
املوظفني وتست يف عد  منظلا ، نيكا أن تستخدم الدورا  التدري ية املختلهة املوارد اولية بكفام  

 ، الذي يصف أحد األمثلةم 2  وجامدا  )انظر اتطار م ل مم املتحد، يف شكه ترباأكرب
ومددا املددزاً األتددرى اوتللددة الناعددة عددا حتسددني اسددتخدام الدددورا  املختلهددة توفنهددا بلغددا   -65

للغددددة ابخمتلفدددة  وعلددددى نهدددداب منظومددددة األمددددم املتحددددد ، هندددداك ا دددداه سددددائد  ددددو اسددددتخدام مددددوارد الددددتدلم 
إمدا، احلاجدة إىل التندوع وشدرغ بنائيدة اللغدة و   اجغدرايف لللنظلدا ، النظدر عدا املوقد نكليزية، بصدر  ات

 )الفرنسية واتنكليزيةم الذي يل  على عاتق مدظم أما   مدسسا  األمم املتحد  
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  2اتطار  
                                                          ف ك  ر   امليا  اتا     م  حم يا . دراس  حال  إفرادي   جايف

التفتيش املشرتكة، ابتقدافة إىل أجدزام  شاركة يف وحد  ر تس  منظلا  ماملتست يف جنيف  
مكتدددب األمددم املتحدددد  يف جنيدددف ومفوقددية األمدددم املتحدددد   -ك ددن  مدددا األمانددة الدامدددة ل مدددم املتحددد  

حللوب اتنسان  وملدظم اجامدا  يف جنيف روابط تلليدية ومتهدور  مد  أولدًو  الدتدلم لددى مدوظفي 
 دام تدما  التدلم وتلد  احللو،  ى استدداد جيد تسمم املتحد  وهي علمنظومة األ
فلد د الدراسا  الدليا الدولية وات ائية الذي أنشة لتل ية اعحتياجا  املدسسية واحتياجدا   

اللغة ابلفرنسية واتنكليزية  ا  رؤية عاملية متليز   وقد عز    مزدوجةالتدلم يف عص ة األمم، هو جامدة  
توجه مناه ه الدراسية  و املنظلدا                            التاب  جامدة جنيف مدترا   ر والتدليم عا بددكز التدليم املستلمر 

  وقد ي تم مدرام أنشهة التدلم يف جنيف 2030الدولية ووق  برامج تتدلق خبهة التنلية املستدامة لدام  
 مركز علدوم الدتدلم للتدلم املتاحة يف                                                            أي ا  ابعستفاد  ما اريرب  املكتس ة يف تهوير التكنولوجيا  الرقلية 

(LEARN التاب  لللدرسة اعحتادية للدلدوم اهلندسدية يف لدو ان ومنظلت دا مEdTech ، تكنولوجيدا  "أو
  ، وهي وحد  أكادنيية يف جامدة جنيف متخصصة يف التكنولوجيا  التدليلية "التدريب والتلرن

ألمام املتحادة بتحديااد التافياذيون ملؤسساات ماظوماا  اايوصاي املفاتش أبن يقاوم الرؤساااء  -66
  لت  م املتاح    ى املستو  احمل ي ااستخدامها قدر اإلمكان، مع مرا اة مجيع لغات ال  ل.موارد ا

 الت  م الداخ ي مقابل الت  م اخلارجي  
، فدلن أنه بغدم النظدر عدا شدكه الدتدلم املسدتخدم يف مدظدم احلداع                       وأبر   امللابم  أي ا   -67

ً          جديدا  تنظيم وحوكلة  ستلر ي يف هيكهوجوب مواصلة التدلم امل بوحدا                           إىل اهليكه املرت ط تلليد
يف طور النشوم يف عد  منظلا   ويتلثه أحد أجزائه يف ش كة          مزدوجا                               التدلم  وي دو أن هناك هيكم  

األساسدددية عدددا طريدددق منصدددا   ع مركزيدددة مدددا الددددورا  التدري يدددة التفاعليدددة لتدزيدددز الكفددداما  وامل دددارا 
كدده ااتددر ف ددو هيكدده أكثددر ترات يددة لتنظدديم أنشددهة الددتدلم األساسددية مددا جيددة لت ربددة الددتدلم  أمددا اهليتار 

إىل ال يدا   الد  قددمت ا املنظلدا  املشداركة ويلددم  4تم، منصا  التدلم املدسسية  ويستند الشكه 
ويف الواقد ، ادة بددرامج بده التدوفن اريدارجي للدتدلم  صدور  عامدة عدا اسدتخدام التدوفن الدداتلي للددتدلم ملا

 ا  تشكيلة خمتلهة  لذلن، ع ين غي قرام  األرقدام يف املهلدق  ففدي منظلدة الدلده الدوليدة، علدى تدلم 
 س يه املثا،، تشارك املوارد ال شرية واريربا  الداتلية يف تصليم وتنفيذ الربامج اريارجية 

  4الشكه   
 خلارجينيم اامج الت  مقابل مقدمي بر  الداخ يون م مقدمو برامج الت 
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اتلزاميدددة  -علدددى نهددداب واسددد  يف أولدددًو  التددددريب املدسسدددية  التددددريب الدددداتليويسدددتخدم  -68
ال  تنهوي على تهوير امل ارا  األساسية  وما بني األس اب ال  ساق ا مدرام أنشهة التدلم   -         أساسا  

لة ابلتكاليف  )بم املرونة: إ  نيكا تهوير لتربير استخدام التدريب الداتلي ما يلي: )أم املسائه املتص
دهم  املد  ملدسسدي  )عمعتوى التدلم وتكييفده حسدب اعقت دام مبدا يتلاشدى مد  التغيدنا  يف اع داه ا

  ونيكا لللوظفني الداتليني أو الذيا يتم تكليف م، يا م24)درت   ا للتهوير الوظيفي داته املنظلةامل
ة، أن يلددددموا بدددرامج للدددتدلم  ومدددا  حيدددة أتدددرى، قدددد يتددد بر املددددربون يددددركون الواقددد  املدسسدددي لللنظلددد 

                                 أحيا   إىل منظور جامد بش ن اوتوى شدون املنظلة، وهو ما يرتجم بتدودهم على الداتليون 
لدددديس مددددا "وفيلددددا يتدلددددق ابلتكدددداليف علددددى وجدددده اريصددددو ، عحظددددت بدددددم املنظلددددا  أندددده  -69

ابهظة الثلا لتدريس   اري ن الرائد يف الدامل لدلد حللة دراسية ال روري يف كثن ما األحيان التداقد م
ابللددديم والكفددداما  األساسدددية  بسددديطرد إملدددام مفددداهيم   يديدددة لللدددوظفني عنددددما تكدددون اعحتياجدددا  جمددد 

  هددن أن بدددم مكاتددب املددوارد ال شددرية ادعددت أن تهددوير التدددريب الددداتلي قددد يسددتغرب م25)"املدسسددية
 ني ويستت   نتائج تندكس على م ام أترى  املوظف ما وقت       ك نا          قدرا  
                                                        إمكانيددة اكتسدداب مدرفدة متخصصددة مدا ت ددن عايددد وقدد يلدددم طرقددا   التدددريب اريدارجيويتدي   -70

ملددا  كددره بدددم                                                                            جديددد  لتل يددة احتياجددا  الددتدلم الدد  لددوع  لددن ملددا كانددت يف متندداو، املنظلددا   ووفلددا  
 ن                                                  ى اعستلصام، فلن موظفي األمم املتحد  يشدرون علوما  الذيا أجريت مد م ملابم  والردود عل

ني رمبدددا يكوندددون علدددى درايدددة كافيدددة يف جمددداعهتم اوددددد ، ولكدددن م ع يتلتددددون ابل دددرور  املددددربني الدددداتلي
ابمل دددارا  التدري يدددة الكافيدددة، ألن تلدددد  املدددواد التدري يددددة هدددو جمدددرد مسددددولية مدددا مسددددولياهتم الدديددددد   

صددفة تاصددة علددى م ددارا  تلنيددة عدددد ، حيددر يوجددد تف دديه قددوي مللدددمي اريدددما  ويصدددب هددذا ب
 لسلدت م األكادنيية أو امل نية وس ولة اععرتا  أو اععتلاد              رجيني نظرا  اريا
وجيلددددب الددددتدلم اريددددارجي امليددددز  اتقددددافية املتلثلددددة يف التواصدددده  إ  سددددتتاح الفرصددددة لللددددوظفني  -71

أترى يتولون مسدوليا  وأدوار يابلة  وبذلن نيكا هلم أن يت ادلوا   للتفاعه م  أشخا  ما منظلا 
ويدودوا  فكار جديد   وبفك م لمرت داغ ب يئدة علل دم          تارجيا                               م  ااتريا، ويكتس وا منظورا   اريربا 

اليومية، قد يكونون أكثر قدر  على اعنك اب على عتوى الدور  التدري ية وما مث نله املدرفدة املكتسد ة 
 إىل موظفني وتريا يف أفرقت م 

 ت التدريبي  االختياري الدارات التدريبي  اإللزامي  مقابل الدارا  
وتشن ال يا   ال  عدت ما املنظلا  املشاركة إىل الرتكيدز الشدديد علدى الددورا  التدري يدة  -72

ملارندددة ابلددددورا  التدري يدددة  ، الددد  تلدددرتن إبنفددداب ك دددن لللدددوارد األساسدددية،م26)اتلزاميدددة يف األمدددم املتحدددد 
نية  وقد عحظ املفتش أن منظومة األمم املتحد ، ابمللارنة هتد  إىل تدمة امل ارا  امل   اعتتيارية ال 

م  املنظلا  الدولية األتدرى )ال ندن الددويل، واملفوقدية األوروبيدة، ومنظلدة التدداون والتنليدة يف امليددان 
__________ 

علددى سدد يه املثددا،، تهلددب مفوقددية األمددم املتحددد  لشدددون المجئددني إىل املددوظفني، أن حي ددروا دورا  تدري يددة مدينددة لكددي  م24)
 وظائف أعلى يف مسارا  علل م للرتش  ل مدهلنييكونوا 

 ، جنيف 2019تشريا الثاين نوفلرب  -، تشريا األو، أكتوبر  ملابماملصدر:  م25)

 :، واملدرجددة يف ال يددا   املتاحددة، هدديST/SGB/2018/4إىل نشددر  األمددني الدددام د                          اتلزاميددة التسدد  اسددتنادا   الددتدلم دورا   م26)
مدة لللسداوا  بدني اجنسددني  م ملد3م األتمقيدا  والنزاهدة  2الدوعي األمددن   :امليددان الدوعي األمدن األساسدي يف بيئدة  م1
م أمدا 6م مسدوليا  األمم املتحد  يف جما، حلدوب اتنسدان  5م فنوس نلص املناعة ال شرية اتيد  يف مكان الدله  4

م مندد  اعحتيددا، والفسدداد  9اجنسدديني  م مندد  التحددرال واعنت دداك 7م مندد  اعسددتغم، واعنت دداك اجنسدديني  7املدلومددا   
املدرفددة و األدام  و واقدديدية اعتتياريددة للددتدلم، علددى سدد يه املثددا، ع احلصددر، مددا يلددي: اتدار  والليدداد   وتشددله اجملدداع  امل
 الرفاه  وامل ارا  الشخصية وامل نية و   احليا  الوظيفية دعمو بيئة الدله  و املتدللة ابلدله  
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ة حلف ها، األطلسديم، تلدزم املدوظفني  ن حي دروا مدا يلدارب بمبدة اعقتصادي واألمانة الدولية ملنظل
الدددورا  التدري يددة اتلزاميددة  كلددا يسددود لدددى املددوظفني رأي مفدداده أن الدددورا  التدري يددة أقدددا  مددا 
ع يرتتدب  "اسدتيفام شدرغ مهلدوب"أو أ ا جمرد علليدة  "تللني لل دي يا "ما تكون جمرد                  اتلزامية هال ا  

 أبر عللي   علي ا أي

  5الشكه   
 الدارات التدريبي  االختياري الدارات التدريبي  اإللزامي  مقابل 

 
 : الردود على است يان وحد  التفتيش املشرتكة )عدد الدورا  التدري ية على اوور األفليم املصدر

 
املفتش إع أن يدكد ومبا أن الدديد ما الدورا  اتلزامية تتناو، األتمقيا  والنزاهة، ع يس   -73

يف تشدكيه م لدة للغايدة د   فالدورا  التدري يدة األمية اللصوى لتلن الليم ابلنس ة ملوظفي األمم املتح
ى عيدد  املسددتًو   بلافددة وهويددة مشددرتكتني وقددلان ف ددم اللدديم األساسددية وتنفيددذها بددنفس الهريلددة علدد 

أعلدى مسدتوى "              تفيد قلنا   ن املتحد ، ال   ما ميثاب األمم 101ويوجه اعنت اه، م   لن، إىل املاد  
  لتوظيف م  وين غي رصد السلوك األتمقي ومداق ة اع را  عنهسبق   املشراط  ال  من  "ما    النزاهة

ظفني اجلاادد أن ي تزمااوا بااه ماااذ اليااوم األال، فاألخالقياات االازاهاا  التاازام قااانوين يابغااي جل يااع املاو 
  ولدئا كاندت قدرور  الدلده علدى احلفدا  علدى حيدز بيرياق التادرييساتو   ان          تط  ياا              اليس شاريا  

عله وما ومنتج ما تدم، التددريب الكدايف علدى التزامدا  املدوظفني ومددو   قواعدد السدلوك مبوجدب 
فاا ن املفااتش يشااجع الرؤساااء ع تددزا، قددرور  قائلددة،  النظددام األساسددي والنظددام اتداري ل مددم املتحددد 

حلاد األدي مان باني ا -تا يف ذل  من حيث املوارد  -سني املزااج  التافيذيني   ى است راض احت
الاادارات التدريبياا  اإللزامياا  اباارامج الاات  م الاايت تااد م املااوظفني يف تطااوير املهااارات املهاياا  الاايت 

  حيتاجون إليها ألداء مهامهم

 الت قني     ج      هن     2-4 

ج التللددددني الفدليددددة أو وفيلددددا عدددددا اسددددتثناما  قليلددددة، مل جيددددد املفددددتش مدلومددددا -74                                    كافيددددة عددددا  دددد 
 خدمة يف تصليم الدورا  التدري ية وتنفيذها الدلليا  املست

يف املائة مدا الدردود الدوارد  مدا املنظلدا  املشداركة إىل اسدتخدام أ يدد مدا  50ويشن أكثر ما  -75
ط الددردود لدديس فلدد  يف املائددةم مددا 70                                                     دددة  ددج خمتلفددة  وعددمو  علددى  لددن، تفيددد نسدد ة مرتفدددة نسدد يا  )أرب
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                                            أي ددا  مبدزع جملوعددة متنوعدة مدا الددن ج داتده الددرب مج تفيدد                                    ابسدتخدام  د ج خمتلفددة ملختلدف الددربامج، بده 
مدلولدة  وحتددد  الواحد، وهو ما قدد يكدون يارسدة جيدد ، ت شدر بتحليدق نتدائج أف ده يف الدتدلم بتكلفدة

م أو الشدكه                     أو علدى اتنرتندت، مدثم   يف املائةم الواسهة )الشكه احل دوري 80مدظم املنظلا  )حوايل 
، على 6م  وي ني الشكه            مدرب، مثم    إشرا   الدام للدور  التدري ية )تدريب بوتن  عدد   اتية أو حتت

ملنظلدا  املشداركة والكيدا   الفرعيدة التابددة اوور الدلودي، عدد الدورا  التدري ية الد  أبلغدت عن دا ا
 ل مانة الدامة ل مم املتحد  

  6الشكه 
           هن ج الت  م

 
 

ويمحدددظ املفدددتش أن الشدددكه الددددام للدددرب مج ع يشدددن ابل دددرور  إىل الدددن ج الرتبدددوي والتلليدددن  -76
الدن ج املختلفدة:  املستخدم  وعلى س يه املثا،، يف إطار الشكه احل دوري، نيكدا اسدتخدام طائفدة مدا

الهدمب املدرفدة واريدرب  مدا اري دنم  "يتللدى"و                                                التدريس التلليدن التلليددي )حيدر يكدون املدلدم ت دنا  ما 
إىل التدددريب الشخصددي أو هددنه مددا أسدداليب الددتدلم ال نائيددة  وابملثدده، عندددما تسددتخدم منصددا  الددتدلم 

 اتلكرتوين، تتوفر طائفة واسدة ما الن ج املختلفة 
ية تللينال  الن ج  هن أن مدظم الردود على اعست يان املدسسي ع ت ني ما إ ا كان اتتيار وتلييم -77

يف تصددليم بددرامج الددتدلم  وقددد يدددن  لددن أن الدديددد مددا املنظلددا  ع تنظددر        هامددا                        والرتبويددة يددددًن دورا  
م تكدر   ونيكدا أن يدددي عددم                                                       يف فدالية خمتلف األساليب، حىت عندما ختتار    دا  أو أشدكاع           من  يا  

بفداليدة أهددا  الدتدلم املنشدود ، حدىت   حتلدقبذ، ج د يف هدذه املرحلدة مدا تصدليم الدتدلم إىل بدرامج ع
 النهاب واملواقي  امللصود                       وإن كانت تغهي رمسيا  

مددددوردي لدددددى وابتقددددافة إىل  لددددن، فلندددده يف عصددددر اعبتكددددار واعتصددددا، الددددرقليني السددددريدني  -78
 املناسددب، يكددون قددلان فداليددة التلليددنللددن ج  نيسددليل تدددما  الددتدلم، ويف هيدداب حتليدده واسددتخدام

ليب واألدوا  امل تكددر  املسددتخدمة يف بددرامج الددتدلم أشددد صدددوبة  وقددد يددددي تنظدديم دور  تدري يددة األسددا
 ، ولكن ا تفشه يف التحليق الفدا، ألهدا  التدلم                                         منخف ة التكلفة إىل توفن بدم األموا، فدم  

و تدلم أ                                                                  وع يددذكر صددراحة سددوى عدددد قليدده جدددا  مددا الددردود أي حتليدده مفصدده عحتياجددا  الدد  -79
علليددددة مهابلددددة الددددن ج األكثددددر فداليددددة مدددد  أهدددددا  بددددر مج مدددددني  ومددددا اجدددددير ابلددددذكر وجددددود بدددددم 

 امللارسا  اجيد  يف هذا الصدد 
األمدم املتحدد  لشددون المجئدني علليدة  ويستخدم املركز الداملي للتدلم والتهدوير التداب  ملفوقدية -80

 له الدللية عناصر أساسية ما ق يه ما يلي: م  وتشمتهور  وشاملة عند تلييم وتصليم برامج التدل
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حينلددا تكددون األفرقددة الدد  تهلددب بددرامج تدلددم جديددد  حددائز  لللدددار   ا  الصددلة  )أم 
ابملوقددوع، تلدددم أفرقددة اريددربام مددا املركددز الددداملي للددتدلم والتهددوير الدددعم يف حتديددد أهدددا  الددتدلم واج ددة 

 املستفيد  منه 
ملي للتدلم والتهوير بتلييم طل ا  التدلم للت كد ما نوع التدته ز الداتلوم أفرقة املرك )بم 

إىل تصددليم                  يددددي  لددن أحيددا    الالددذي مددا شدد نه أن خيدددم األهدددا  الن ائيددة علددى أف دده  ددو  وقددد 
 بر مج جديد للتدلم، به قد يف ي إىل تدته خمتلف 

دددة  لدددرب مج تدلدددم  )عم  و إحددددى املراحددده جديدددد هددد                                                 إن اتتيدددار الدددن ج )الدددن  جم الصحيحدجد
 م 7الرئيسية يف عللية ما عشر تهوا  )انظر الشكه 

   7الشكه   
 ال   ي  ذات اخلطوات ال شر

 
 

املركز الدويل للتدريب التاب  ملنظلة الدله الدولية، وصندوب األمم املتحد  للسكان،              ويدد أي ا   -81
تحدددد ، مددددا بددددني املنظلدددا  الدددد  أبلغددددت عددددا  وبدددر مج األهذيددددة الددددداملي، وكليدددة مددددوظفي منظومددددة األمددددم امل 

، يلدددم  ق دده وقدد  وتنفيددذ بددرامج الددتدلم  فدلددى سدد يه املثددا،   املكتللددة اسددتخدام علليددا  التحليدده والتصددليم  
ً                                   لددن ج شددامه يف تصددليم الددتدلم و  ددا                             مركددز الدددويل للتدددريب مثدداع     وتشددله من  يتدده، الدد          مكددتلم           تربددو

 لمبتكار يف التدلم          ومنا                                لتنفيذ والتلييم، وي م حيزا  ليم والتهوير وا ، التحليه والتص " ال وصلة " تسلى  
 األعلددا،يف جمددا، حبددر ونشددر كدده مددا عددا الدلدده اجدداري هيئددة األمددم املتحددد  لللددرأ   وأبلغددت -82

وامللارسددا  الرتبويددة اجيددد  الدد  تسدد م يف حتليددق املسدداوا  بددني اجنسددني يف التدددريب )إقددافة إىل  ةالنظريدد 
 ب ما أجه املساوا  بني اجنسنيم  التدري

ط ااوب، يف املراحاال األاىل ماان تعاا يم باارامج  ايشاادد املفااتش   ااى أرياا  إدراك نااول الاات  م امل  -83
الت  م، لتحقيق الاتائج املرجوة من الت  م، ايوصي بدراس  ااستخدام امل ارسات اجليادة املاذكورة أ اال   

تتااوىل مسااؤاليتها    العاا   بوظااائف الاات  م الاايت تاتاج اثيااق  . اهااذا االساا م 27) ا/أا األداات القائ اا  األخاار  
                                                       اليت يضط ع يا مقدمو خدمات الت  م املك فون بذل  خعيعا    إدارة املوارد البشري  ات   

__________ 

اجملدا، املددريف، يدتم علدى أساسد ا تديدني  م )الذي يستخدم فئدا  عددد  لتلسديمBloomاملثا،، تصنيف بلوم )على س يه  م27)
م الذي يورد قائلة خبلسدة جمداع  مدا Gagneالتدلم امللرونة  نشهة التدلم املناس ةم، وتصنيف هاين ) احتياجا أنواع 

 ارياقدة لللمحظةم  م )هيكه نواتج التدلمSOLOنواتج التدلم، أو تصنيف صولو )
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 كياانت الت  م 2-5 
                                                                          ومددا  ليددا  تنددوع الددن  ج املدتلددد  يف خمتلددف مدسسددا  األمددم املتحددد  اعسددتخدام الدشددوائي  -84

       مراكددزق علددى الكيددا   املسدددولة عددا الددتدلم  وتسددلى هددذه الكيددا   يف الغالددب لدد للتسددليا  الدد  ته
)املركددز الددداملي للددتدلم والتهددوير التدداب  ملفوقددية األمددم املتحددد  لشدددون المجئددني، واملركددز الدددويل للتدددريب 

تدلم يف يونيددو للد ومركدز ال ،التاب  ملنظلة الدله الدولية، ومركز التدريب التاب  هليئة األمدم املتحدد  لللدرأ 
 أكادنييدددا مركدددز التددددريب وتدددددد اللغدددا  يف مكتدددب األمدددم ملتحدددد  يف جنيدددفم أو و ثلار، جمدددا، اعسدددت

وأكادنييدددة املنظلدددة  ،)أكادنييدددة اعحتددداد الددددويل لمتصددداع ، وأكادنييدددة املنظلدددة الدامليدددة للللكيدددة الفكريدددة
ة، وأكادنييددة الددتدلم لتابدددة ملركددز الت ددار  الدوليدد الدامليددة للسددياحة، وأكادنييددة املنشددر  الصددغن  واملتوسددهة ا

لرب مج األمدم  اتلكرتوين التابدة ملنظلة التغذية والزراعة ل مم املتحد ، وأكادنيية املناظر اله يدية التابدة
الدددداملي لللنظلدددة الدامليدددة ل رصددداد اجويدددةم،  اجدددامدي )احلدددرم حدددرم جامديدددةاملتحدددد  لل يئدددةم  كلدددا توجدددد 

  ومنصا التابدة للوكالة الدولية للهاقة الذريةم  مدرسة إدار  املدار  النووية) ومدارس
                                                           أن التوحيددد يف إنشددام كيددا   الددتدلم لدديس يكنددا  وع مستصددواب ، فلندده  ولددئا كددان املفددتش يدددرك -85

                  امدددا ، يف هيددداب أي            اعت اطيدددا  يمحدددظ أن اتتيدددار التسدددليا ، وع سددديلا ابلنسددد ة ل كادنييدددا ، ي ددددو 
بني األكادنيية واملركز، على الرهم ما أن الفئتني قد تكون هللدا  فربوجد ما ع ي                   اين واقحة  فكثنا  مد

 الرئيسية للكيا   ال  تسلي ا منظلا  أترى منصا  التدلم اتلكرتوين  صائصنفس اري
دأبدت وابلنظر إىل: )أم انتشار تدما  التدلم املوجدود  تدارع منظومدة األمدم املتحدد ، حيدر  -86

 على املساعد  يف هتيئة بيئة تنافسية للغاية  )بم وتزايدد الهلدب ةم املتخصصاجامدا  ومنظلا  التدل
والتصدديق علي دا،  ةللارند وقابليت ا لل                                                        على اععرتا  ابملدار  ال  اكتس  ا موظفو األمم املتحد  حديثا  

ة، تعهددام صددور  أوقدد  عددا هلددذه التسددليا  بهريلددة موقددوعي دقددةحاجددة إىل اسددتخدام أكثددر  اددة فددلن
 املدسسا  ومنت اهتا  ط يدة

ايوصاااي املفاااتش أبن يتفاااق الرؤسااااء التافياااذيون ملؤسساااات ماظومااا  األمااام املتحااادة، مااان  -87
لت ريف األكادمييات احلد األدي  خالل شبك  مدراء أنشط  الت  م،   ى جم و   من م ايري/مبادئ  

          قا  لذل ااستخدامها اف
 يف علة أمور ما يلي: امل ادئهذه املداين ونيكا أن تشله  -88

 ما إ ا كان الكيان املدن يتلت  بلدر ما اعستلملية التشغيلية   )أم 
 بنية حتتية مادية )الفصو، الدراسية، واملختربا ، وما إىل  لنم  لديهما إ ا كانت  )بم 
 ارجيونم و اريدما  الداتليون و أو اريعتوى التدلم )ملدم منشئوما هم  )عم 
مدددا هدددي سياسدددا  التصدددديق الددد  يسدددتخدمو ا، مبدددا يف  لدددن مدددا يتدلدددق ابععدددرتا   )دم 

 وقابلية النله 
 ترتي ا  ما بدد التدلم )ش كة اريرجيني، وتلييلا  األبر، وما إىل  لنم  )هدم 

ين ، ع بفرض  ا ع، بده برفد  مدداوالتلارب تساباملزيد ما اع وقد جيلب تنفيذ هذه التوصية -89
 ملة إىل ما يت او  التسليا  اعمسية اجود  واملصداقية واملسا



JIU/REP/2020/2 

21 GE.20-09631 

 احل ول غري التدريبي  2-6 
، توق                                                                            وأبر  استدراض أنشهة التدلم على نهاب منظومة األمم املتحد  ا اهني رئيسيني: أوع   -90

  ً ية أو مفاهيليدة ، دون مواممدة موقدوعتكدون يف صديغة ملاي دةمدا                   كدرد فدده، وهال دا                      حلو، للتدلم بددد
، هنددداك ميدده إىل الت سدديط املفدددرغ،            وبنيددا                                                  األولددًو  اعسددرتاتي ية، علدددى النحددو املشددار إليددده سددابلا  مدد  

مشدكلة كفداما  كاندت سدوام   -حده كده مشدكلة إىل وحتديد التدلم م  التدريب أبنام سددي املنظلدا  
ة  هددن أن التدددريب قددد ع يكددون عددا طريددق الدددورا  التدري يدد  -م ددارا  أو دوافدد  أو سددلوك أو أدام أو 

م تلييلا  احتياجا  التدلم بذلن منذ ال داية  وقد ع يليب اعشرتاك                               دائلا  أف ه حه، وين غي أن تسل
وير الدددور  ال سدديط يف دور  تدري يددة اعحتياجددا  الفدليددة، بغددم النظددر عددا مدددى إحكددام تصددليم وتهدد 

يارا  التدريب الدامة ومواممة احللو، املتاحة م  التدري ية  والس يه لت نب هذه امله ا  هو حتاشي ت
 أو اعحتياجا  على نهاب املنظومة  املدسسيةاعحتياجا  

أبر   املنظلا  املشاركة ال دائه هن التدري ية ابعت ارهدا بددائه ت دفي قيلدة م دافة علدى قد و  -91
دريب أبندددام الدلددده ني والتددد املتلرسددد  نظومدددة  ومدددا بدددني هدددذه األولدددًو ، يتدددي  الدددتدلم مبم مدددةمسدددتوى امل

لللوظفني اكتساب املدرفة والف م بش ن مسدولياهتم وم ام م ما تم، مراق دة املدوظفني الدذيا يدللدون 
رفني علي م ق ه يف م ام أترى  وين غي حتديد أهدا  التدلم واعتفاب علي ا بني املوظفني الزائريا واملش

  بدم م لة التدلم مبم مة املوظفني املتلرسني 
ويلدم مكتب تنسيق الشدون اتنسانية وبر مج األمم املتحد  ات ائي ومكتب األمم املتحدد   -92

يف جنيددف أمثلددة علددى  لددن  ففددي بددر مج األمددم املتحددد  ات ددائي، كانددت وظددائف الفئددة الفنيددة اللصددن  
رصة الدله يف ابلتايل فتتاح هلم و ع  يتوعها موظفون وطنيون ما املواق  امليدانية، األجه يف بدم احلا

يف األسد وع         واحددا                                                                        امللر واكتساب اريرب   ومسد   ملدوظفي مكتدب تنسديق الشددون اتنسدانية ابلدلده يومدا  
ألدوار  يف م لددة خمتلفددة داتدده نفددس الفريددق أو الشددد ة مددا أجدده اكتسدداب املزيددد مددا اريددرب  يف خمتلددف ا

  ً امل ددام ملوظفيدده ومددوظفي اتدارا  األتددرى  دددددمت                                             ونفددذ مكتددب األمددم املتحددد  يف جنيددف إطددارا  تهددوير
 التابدة ل مانة الدامة ل مم املتحد  يف جنيف 

قصدددن   و تدددد يارسدددا  اليونيسددديف إىل اعنتددددااب ، حيدددر نيكدددا لللدددوظفني أن يتولدددوا م دددام -93
 ثه أترى  ولئا كانت هذه اعنتدااب  تسد بغر  يف اللدرا ، فل ا األجه يف مكتب وتر أو وظيفة 

                                       تدلم أبنددام الدلدده، ولكندده جيلددب أي ددا  اريددرب                                                   أي ددا  فرصددة تدلددم علليددة تدلدده يف كددم اع دداهني: فددالفرد يدد 
                                           واملدرفة اريارجية إىل املكتب الذي انت دب إليه 

يا عاكا ، تتهلدب مشداركة كيدان  كللده، وتستخدم إدار  األمم املتحد  لدلليا  السمم  ار  -94
ديدددة لل دثدددة  وإىل رفيددددة املسدددتوى يف عاكدددا  األدوار اللائلدددة علدددى سددديناريوها  واقمبدددا يف  لدددن اتدار  ال

                                                                                       جاندب ب ددد الدتدلم،  كد  ا هدذه الدلليدا  املنظلدة أي دا  مدا حتديدد أي بغدرا  يف السياسدا  واللدددرا  
 والت هب، وتصليم حلو، ملداجت ا 

شددددون المجئدددني بدددني حللددد  علددده  وجيلددد  بدددر مج  مددداع  اعبتكدددار يف مفوقدددية األمدددم املتحدددد  ل  -95
إدمدددداع الددددتدلم يف التحدددددً  الدددد  يواج  ددددا املشدددداركون يف مكددددان الدلدددده   ح ددددوريتني والتدددددريب والتوجيدددده و 

 لتدزيز حوافز املشاركني طيلة مد  الرب مج   م gamification)   وابتقافة إىل  لن، يستخدم الرب مج التلديب 
لدوليددة بددني حللددة علدده تدار  اعسددرتاتي ية ملنظلددة الدلدده اوجيلدد  بددر مج الليدداد  التنفيذيددة وا -96

 دمج التدلم يف امللارسة الدللية  و لن بغرضح ورية ومشاري  تدلم اختا  إجراما  
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 خطط التوجيه  
جددد أو أقده تدرب  إىل  مدمم أكثدر تدرب  مدا أجده الدتدلم  ويف تهط التوجيه، ين م موظفدون -97

املتدللددددة  دوارهددددم ومسدددددولياهتم وم ددددام م وطلوحدددداهتم امل نيددددة والواقدددد  والتلدددداس املشددددور  بشدددد ن املسددددائه 
لتوجيده اعسدتفاد  مدا مسداما  الدزممم اجددد وارياقددني لكدا لكده مدا املدوج ني املدسسي ككه  وني

عمقة تداونيدة لت داد، املددار   وتسدتند كده عمقدة توجي يدة واملواقدي  الد   واألفكار اجديد  ما تم،
بدر مج أو يسد ه ما يش               وكثنا  املوجهوجما، ترب   لللوج ني ا إىل اعحتياجا  الفردية تتم مناقشت

تفاقدا  ل مانة الدامة ل مم املتحد  وبرامج الفنيني امل تددئني يف منظلدا  أتدرى إبدرام ا الفنيني الش اب
 توجي ية بني صغار املوظفني الذيا يلتحلون ابملنظلة والزممم األقدم  

بددر مج توجيدده املددرأ  يف بددر مج األمددم املتحددد  املشددرتك املدددن بفددنوس  انهددمب علددا عدداد أوقدد  -98
مدددا تدددم،  ، وهدددو بدددر مج دعدددم مندددذ  لدددن احلدددني2014نلدددص املناعدددة ال شدددرية اتيد  يف نيسدددان أبريه 

  وي دددد  حللدددة توجيددده مدلفدددة مدددا املوجددده والشدددخص ارياقددد  للتوجيددده 64والتوجيددده عدددا بددددد التددددريب 
د الدرب  الرقدا الدوظيفي واملسدامة يف التهدوير امل دن لللسدتفيديا مدا التوجيده مدا عيد  فئددا   مج إىل ً 

دلم ابتتيددار م ددادر  يابلددة تلددوم مددا تمهلددا وحددد  الددت املددوظفني  ولدددى املنظلددة الدامليددة للللكيددة الفكريددة
ريب والتدلم املوج ة  ويف ودعل ا ما تم، أنشهة التد ةاملتوسه الرتباملوظفا  ما الفئة الفنية ما 

، أعلدددا مكتدددب تنسددديق الشددددون اتنسدددانية عدددا انهدددمب بدددر مج إرشدددادي يسدددت د  النسدددام 2019ام عددد 
 اجغرايف                                                  واملوظفني الوطنيني، دعلا  لللساوا  بني اجنسني والتنوع 

إبقددفام الهدداب  املدسسددي علددى بددر مج تددوجي ي عددداملي                                   وقامددت منظلددة الدلدده الدوليددة مدددترا   -99
وهو بر مج رمسي مدته تسدة أش ر    م28)املديريافئ   و   5-و   4-ظم لللوظفني الفنيني يف فئا   من

هتم الوظيفيددددة  هدددداًبلددددوج : )أم حتليددددق أهددددداف م يف جمددددا، الددددتدلم و مددددا أجددددهي ددددد  إىل دعددددم املددددوظفني 
يكتس وا الثلة يف                                                                            وف م الثلافة املدسسية وال يئة السياسية  وما املتوق  أن يدله املوظفون مدا  وأن  )بم

دلدددده، ويربهددددوا أدوارهددددم ابلرؤيددددة أدوارهددددم ووظددددائف م، وي نددددوا شدددد كا ، ويناقشددددوا التحدددددً  املتصددددلة ابل
 املدسسية والتفكن اعسرتاتي ي 

منظلدة  امللابلدة األتدرى يف منظومدة األمدم املتحدد ، فدلن بدر مج التوجيده يف للل ادرا         وتمفا   -100
                            احياايط املفااتش    ااا  ابهت ااام يااذ  الددتدلم   أنشددهة كلددة، يدددعل ا مددديرالدلدده الدوليددة هددو علليددة م ي

املبادرات ايشجع املاظ ات األخر    ى استكشاا إمكانيات تافيذ مشاريع مماث   ض ن األيار 
 سب .اليت تراها ماا

 تاقل املوظفني   
 تنله الداتليالحتسني  األشكا، الرئيسية عكتساب امل ارا  وت ني الدراسا  احلديثة أن ما -101

، أي اللدر  على نله الناس بفدالية بدني الوظدائف وامل دام واملواقد  اجغرافيدة  وإ ا كاندت هنداك لللواهب
يف        أي دددا   مستصدددوبيف الشدددركا  احلديثدددة املتدددددد  اجنسددديا ، فدددلن توفرهدددا  اتمكانيدددةحاجدددة إىل هدددذه 

املواهدب ملنظومدة  وتنلده صدديد ا أو علدى املدسسا مدسسا  األمم املتحد ، سوام على صديد فرادى 
                                                                                           وسدديلة تدراع التدددداون واملروندددة يف بلافدددة املنظلدددة ومسددداعد  املددوظفني علدددى الدددتدلم  وحيفدددز الدددتدلم  التنلددده  

 كلددددا يسددددل علددددى التنددددافس يف أمدددداكا أتددددرى،  قددددادريا واملرونددددة إبعددددداد املددددوظفني ليصدددد حوا مرشددددحني 
 اجديد  لللنظلا  املتللية ابستلهاب املواهب وامل ارا  

__________ 
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كدا املدوظفني مدا الشدروع يف  ني ن اعنتداب اجديد قصن األجه أو طويه األجه، فلنده  وسوام كا  -102
، وتوسدي  وفداب املدرفدة وحتليدق أقصدى  املتلوقددة ساعد يف فدن الدزلدة عدا األبدراع  ي منحنيا  جديد  للتدلم و 

لدداتلي ك حدد  األوروبيدة إىل التنلده ا قدر ما الدتدلم املدسسدي املشدرتك  فدلدى سد يه املثدا،، تشدن املفوقدية  
لدلدده عندددما  ل تدلم  الدد   وهددذا مددا ينهددوي علددى إقددافة  م 29) الدناصددر الرئيسددية يف اسددرتاتي يت ا للددتدلم والتهددوير 

الدتدلم مدا الدلدده الدذي يلدوم بدده  كلدا ينهدوي علددى  جيلدب املوظدف م دارا  وكفدداما  جديدد ، مدا  حيددة،  
ما           ، بدع          ط يديا                                 وين غي أن يدترب التنله تلدما  حية أترى   املوظف يف خمتلف الوظائف واملنظلا ، ما   

يف احليا  الوظيفية لللوظف ومسار تدلله  وتتي  األدوا  التكنولوجية اجديدد  علليدة         ك نا                    أن ي دترب تغينا  
  تنلددده مسدددتنن  بدددني امل دددام والوكددداع  والوظدددائف واملواقددد  اجغرافيدددة  هدددن أنددده جيددددر ابتشدددار  أن مدددا بدددني 

الددددد  استشدددددن  ألهدددددراض هدددددذا اعسدددددتدراض، مل تشدددددر إىل التنلددددده بوصدددددفه  ربدددددة يف الدددددتدلم إع  املنظلدددددا   
 اليونيسيف وبر مج األهذية الداملي ومكتب تنسيق الشدون اتنسانية والصندوب الدويل للتنلية الزراعية   

 ملدد  تدرتاوح بدني اد، املدوظفني                                                             ويلوم الصندوب الدويل للتنلية الزراعية حاليا  ابتت ار بر مج لت د  -103
سدتغهي املنظلدا   بمبة وستة أش ر م  منظلا  تارجية ما ق يه املدسسا  املالية الدولية، مبلت داه
تهدددوا  جريئددة  دددو                                                                          املوفددد  تكدداليف املرت دددا  والسددفر  واختدددذ الصددندوب الددددويل للتنليددة الزراعيدددة أي ددا  

يارسددة ين غددي أن تدرسدد ا مدسسددا   ملواهددب، وهدديمواممددة تهددط التنلدده مدد  التهددوير الددوظيفي وإدار  ا
 أترى يف منظومة األمم املتحد  

علددى نهدداب املنظومددة، مل تلدف وحددد  التفتدديش املشددرتكة علددى أدلددة                         ويف اسدتدراض أجددري مدددترا   -104
وكانددت ن يلدددرون وجددود فددر  التنلدده، و املوظفدد لددئا كددان و   م30)كر تب ددا  التنلدده فيلددا بددني الوكدداع    ذ     تدد  

على احلصو، على مدار  وتربا  جديد ، فلن التنله فيلا بني الوكاع  ع يزا، يف حتر      املنظلا
                                               عيددد  املنظلدددا   ونيكدددا أن يتغدددن هدددذا املنظدددور إ ا أ درع                                        مسدددتوى متواقددد  وع تشددد ده أو تلددددره فدليدددا  

لوكداع ، وروعدي احل ج ال  يلوم علي ا التنلده فيلدا بدني ايف جملوعة ما          ودقيلا           من  يا                  التدلم إدراجا  
عنددام إطار مشرتك لدعم ترتي ا  الت اد، فلنه يتددذر الرتكيدز علدى الدتدلم مدا                         لن يف امللارسة  ونظرا  

 تم، التنله امل ن 

 الت  م االجت ا ي   
سدت يان املدسسدي هدو اسدتخدام  كان ارييار الرئيسي هدن التددرييب الدذي مت استكشدافه عدا طريدق اع  -105

صة املتاحة للناس للتدلم ما بد  م ال دم، عا طريدق                                       اعي  ويدر   التدلم اعجتلاعي  نه الفر التدلم اعجتل 
ابلدددتدلم هدددن الرمسدددي أو هدددن امل يكددده  وتدتدددرب نظريدددة الدددتدلم                                               املمحظدددة والتلليدددد والنلذجدددة  ويشدددار إليددده أي دددا  

 والتحفيز   ه والذاكر  شله اعنت ا ت   ا لوكي والتدلم املدريف أل  بني التدلم الس                 اعجتلاعي جسرا  
وتفيد عد  منظلا   ن التفاعه اعجتلاعي يف بدرامج الدتدلم م دم يف احلفدا  علدى التحفيدز،  -106

وتدزيددز ت دداد، اريددربا  مددا سددياقا  خمتلفددة، وتدزيددز الددتدلم، يف علددة عوامدده أتددرى  فدلددى سدد يه املثددا،، 
لارسة بوصفه يارسة هن رمسيدة تسدتخدم تنسيق الشدون اتنسانية إىل التدلم ما تم، املأشار مكتب 

 م  املركز املدن ابلنزاع والتنلية وبنام السمم التاب  لللد د الدايل للدراسا  الدولية وات ائية ابلتداون 
ن رمسية وقدت يارسا  التدلم اعجتلاعي يف شكه اجتلاعا  ه وأشار  عد  منظلا  إىل -107

نفسده )احلللدة  بلدة  وعلدى هدرار أنشدهة الدتدلم األتدرى، فدلن الشدكهالغدام وحللا  دراسدية تشداركية يا

__________ 

 ,European Commission, Learning and Development Strategy of the European Commission م29)
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الدراسددديةم لددديس ابل دددرور  الدامددده احلاسدددم الوحيدددد لل ددددد اعجتلددداعي لنشددداغ الدددتدلم  إ  يتددددني تصدددليم 
                           املثدددا،، ع تتدددي  فرصدددة  للدددتدلم  احلللدددا  الدراسدددية وتيسدددنها يف مراعدددا  للدددتدلم اعجتلددداعي  وعلدددى سددد يه

        وجيدزا            أو وقتدا          عددودا                               ما اريربام اريارجيني وختصص وقتدا                              ة  الدراسية ال  ت م متحدب  اعجتلاعي احللل
لللناقشة  وتفيد إدار  شدون اجلدية الدامة واملد را    ا تدترب مشداركة املدوظفني يف املناسد ا  امل نيدة 

عدددد  منظلدددا  الدددتدلم مدددا أنشدددهة الدددتدلم اعجتلددداعي  وتدتدددرب             اعي نشددداطا  املددددز   بددددروس وتددددريب عددد 
املددار  وشد كا  امللارسدني هدي أشدكا، عددد   ت داد،تلهة مدجمة  كلا أفيد  ن اعجتلاعي برامج خم

 ما أشكا، التدلم اعجتلاعي 
 و مدداوهدد  صددلة م اشددر  مبسدددوليا  وم ددام كدده موظددف                       اللابدده للته يددق فددورا  املدددار   ولت دداد، -108

 ت داد، م بفدالية  ويتوقف املدرفة واريرب  الم متني ألدام وظائف الهرب األولية ال  يكتسب  ا املوظفون
املدددار  يف سددياب مدسسددي علددى مددا يلددي: )أم وجددود اتصدداع  فدالددة بددني النظددرام واملددديريا واملددوظفني، 

دددددار ، ابتقددددافة إىل أنشددددهة الدددددتدلم )بم والتنلدددده الددددداتلي لتيسددددن تدددددفق املدددددار  وإدار  الوبئق امل
ارس علدى نهداب املنظومدة، يف تدزيدز التدداون واع ت داد،س م والتدريب  وسي يف  تسداب                                                        املددار ، الدذي نيد 

  2030مداجة املسائه املدلد  ال  ينهوي علي ا تنفيذ تهة عام 
لمسدتخدام الواسد                                                                ونيكا أن توجد ش كا  امللارسني يف بيئا  تدريب ح وري، ولكدا نظدرا   -109

رتاقدي أو  نرتنت يف الوقت الدراها، ظ در  عاعدا  كثدن  يف شدكه اف النهاب لمتصاع  اللائلة على ات 
هددي    -                                               ابعت ارهددا مكددا   لت دداد، املدددار  والددتدلم وامللارسددة    -  الدد  تواصدده  وهددا   خمددتلط  وشدد كة امللارسددني 

دد بشدددكه عدددام  وتسدددتخدم عدددد  منظلدددا   شددد كا  تداونيدددة وتفاعليدددة ل فدددراد داتددده موقدددوع مددددريف عددد 
مليدددة للللكيدددة الفكريدددة، ومنظلدددة  حدددد  ات دددائي، واليونيسددديف، واليونسدددكو، واملنظلدددة الدا )بدددر مج األمدددم املت 

األمانددة الدامددة ل مددم  يف  الدلدده الدوليددة، وإدار  الشدددون اعقتصددادية واعجتلاعيددة، وإدار  علليددا  السددمم  
لا يف املواقدد   نهدداب واسدد  لتيسددن ت دداد، املدددار  بددني املددوظفني، ع سددي املتحددد م شدد كا  امللارسددني علددى  
   LinkedInو   Yammerلغاية جملوعا  ته يلي  امليدانية ويف امللار  وتستخدم هلذه ا 

                   ، ع تللددى تشدد يدا             اسددرتاتي يا                                        املدددار  كللارسددة تدلددم، ابعت ارهددا مددوردا   ت دداد،هددن أن فوائددد  -110
       ي توقدد  وع يددزا،   م31)حسد لا ورد يف تلريددر سددابق لوحددد  التفتديش املشددرتكة ،اتداريعلددى املسددتوى         كافيدا  
اسدددتخدام شددد كا  امللارسدددني يف  أن يرعدددوا الرؤسدددام التنفيدددذيون ملدسسدددا  منظومدددة األمدددم املتحدددد  مدددا

منظلدداهتم كوسدديلة لتحفيددز التفاعدده وت دداد، املدددار  وال حددر عددا احللددو، داتدده منظلدداهتم وعلددى نهدداب 
اختا  تدابن تدرجيية ترمي إىل إدماع                                                       ومة  وابتقافة إىل  لن، ح ر أي ا  الرؤسام التنفيذيون على املنظ

املددددار  يف نظدددم تليددديم أدام املدددوظفني وتهدددط الدلددده السدددنوية  ت ددداد،وقددددرا  م دددارا  إدار  املددددار  
 ومواصفا  الوظائف والكفاما  األساسية املدسسية 

ويمحظ املفتش وجود فر  للتحسني عرب منظومدة األمدم املتحدد ، مدا تدم، اعسدتفاد  مدا  -111
تتددددي  لللددددوظفني م، الدددد  "SharePoint"و "Yammer"ا  اعتصددددا، الداتليددددة التداونيددددة )مددددا ق يدددده أدو 

تيسددددن الوصددددو، إىل املدرفددددة مددددا تددددم،                                                  الوصددددو، إىل املدددددار  يف إدارا  أتددددرى  ومددددا امللكددددا أي ددددا  
  األمم املتحد   عرباستخدام أدا  حبر واحد  تتي  الوصو، إىل عي  مستودعا  املدار  

__________ 

  إدار  املدار  يف منظومة األمم املتحد ، JIU/REP/2016/10 م31)
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 إىل ماظور اسرتاتيجي ي الس -3 
 يف حداد الوسائل القائ                                   تقييم أنشط  الت  م  املضي قدما   3-1 

ث ددت املسدداما  الددوارد  ألهددراض اعسددتدراض وجددود طريلددة من  يددة وشدداملة لتليدديم األبددر       مل ت   -112
ً  ويدترب وق   ج من  ي لرصد وتلييم أبر أنشهة التدلم وامل ارا  ال  يكتس  ا املوظفون حت ،         رئيسيا        د

صصة للتدلم أو إدار  املواهب  وليس لدى أكثر ما حىت يف املنظلا  ال  لدي ا وحدا  وميزانيا  خم
يف املائدددةم طريلدددة من  يدددة لرصدددد وتليددديم الدددتدلم  وتفيدددد  57نصدددف مدسسدددا  منظومدددة األمدددم املتحدددد  )

يف  7لييم نتدائج الدتدلم  ويسدتخدم يف املائة ما املنظلا  تستخدم  و ع كنك اترين لت 36التلارير  ن 
   م32)املائة من ا  و ع فيلي س

  8الشكه   
 منوذج كريكباتري  ذا املستوايت األرب   لتقييم التدريب

 
 

                      ، الدذي يلدي م رد الفدده مدا  دو ع كنك اتريدن 1ملسدتوى ابالدديد مدا املنظلدا   استش دوقد  -113
هلدة األوىل مدلومدا  وتوجي دا  تلري يدة تتدي  تكدويا انه داع الفوري، ابعت اره أقه تكلفة  ف دو يدوفر للو 

  ومددد   لدددن، فلنددده حدددىت يف صدددفو  تلدددن 2ا أبلغدددت مدظدددم املنظلدددا  عدددا تنفيدددذ املسدددتوى فدددوري  كلددد 
ظل ددا، عدددا بدددم اعسددتثناما  املنظلددا  الدد  تدددعي أ ددا تسددتخدم  ددو ع كنك اتريددن، ع يددتلكا مد

  وتتدلق التفسنا  ال  قددمت مبدا يلدي: عددم كفايدة 2املستوى  اللليلة، ما ع  وتلييم ال يا   تارع
 وانددامامليزانية أو الوقت املخصص  والتدليد الذي يه   أساليب التلييم امللرتحة  واألولًو  اللاهر   

يف حلدددو، الدددتدلم املتاحدددة  وعددددم  املهللدددةمئلدددة أو حدددىت الثلدددة اريدددرب  وعددددم ف دددم األسددداليب واألدوا  امل
 ية  والتلليه ما ش ن أبر املداين ق بني أهدا  التدلم وم ام الدله الفدلالتهاب
                                                                             وعلددى سدد يه املثددا،، ين غددي أن ي هلددب إىل املشدداركني، علددب اعنت ددام مددا نشدداغ تدددرييب، تلددد    -114

                                                   يدل  ددا تلريددر بن  ي سددتكله يف وقددت عحددق، يددا سيسدداعد علددى  شددكه مددا مددا التلددارير المحلددة للتدددريب،  
  يلدف                        املشدر  علدي م عحلدا   ومل  مدا جاندب                                                 ر ته يق بر مج التدلم ما جاندب احلاقدريا، وأحيدا    تلييم أب 

بيا   موبلة كافية تب ا  تلد  تلدارير مدا بددد التددريب هدذه  ولدئا كدان بددم األمثلدة    على  اعستدراض 
__________ 

الدددذي صدددلله رنيوندددد كددداتز، يف اريلسدددينا  وعدددز ه دو لدددد   -يددده  و املسدددتًو  األربددددة ز كات  - كنك اتريدددنتدددرك  دددو ع  م32)
ع سددديلا فيلدددا يتدلدددق  يف جمدددا، الدددتدلم يف مكدددان الدلددده، ينلحدددي        أبدددرا  ع  -كنك اتريدددن علدددى مددددى الدلدددود السدددتة التاليدددة 

بدر مج بتحويه مف وم التدريب والتهوير إىل هد  التدلم ما أجه األدام  وينص  و ع فيلي س على أنه بددد حتديدد أبدر 
نلديدة وملارنتده ابلتكلفدة  صديغمدا  دو ع كنك اتريدن، نيكدا ترعدة هدذا األبدر إىل  4التدلم على سن األعلا، يف املستوى 

مددا أجدده حسدداب عائددد اعسددتثلار  وتشددله التكلفددة وقدد  الددربامج وتنفيددذها، ابتقددافة إىل تكلفددة  اتعاليددة للددرب مج،
 تدللون تكلا، التدريب الدلالة ما حير الوقت الذي يستغرقه امل
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ر مج  لللكيدة الفكريدة، وبد املنظلدة الدامليدة ل و األمم املتحد  لشدون المجئني، واليونيسديف،   اجيد  )مفوقية 
                                                                                             األهذية الدامليم يوق  إمكانية الليام بذلن، فلن حتديد األبر سيظه صد ا  يف هيداب مدداين فدليدة للدتدلم  

 يدددددد الددددتدلم إىل  علددددى املسددددتوى املدسسددددي  وبد ددددار  أتددددرى، ع يكفددددي إب ددددا  أن الددددتدلم قددددد حدددددث، إ ا مل 
 إطار اسرتاتي ية تدلم  ا  أهدا  واقحة  تغينا  سلوكية أو حتسني يف أدام املوظفني، يف  

  9الشكه   
 قياس أثر الت  م  منوذج كريكباتري 

 
 مستوايت األثر يف منوذج كريكباتري 

 وته يل لدا مكلدفمدلدديا تلييلدني يدتدربان  4و 3وعحظ املفتش أن التلييلني ما املستويني  -115
د  واملدسسا  هن التابدة هلا أن ح م املدوارد للغاية  وعحظ مدظم اواوريا ما مدسسا  األمم املتح

 ويظدهيف حدد  اتده  قد يت داو  املدوارد الد  يدتم إنفاق دا علدى الدتدلم  4تجرام تلييم ما املستوى  الم مة
ن  بش ن قياس دعم التدلم واألنشهة هن التدري ية الم مدة لتحليدق بيا         أي ا   ع يوردان 4و 3املستًو

 ود   نتائج التدلم املنش
يف عيد  بدرامج الدتدلم  ويددرك ته يلده ويدرك املفتش صدوبة الته يق احلريف لنلدو ع نظدري أو  -116

  هدن أن اسددتخدام تسلسدده تدددرجيي م33)ولدده ىبددن               أندده علددر طدويم  هددم                             أي دا  قدددف  ددو ع كنك اتريدن، ر 
للنظلدا  املشداركة أن                                                                     لللستًو  يف قيداس األبدر يظده   دا  من  يدا  مفيددا   ويف هدذا الصددد، ين غدي ل

هتدا، عدا طريدق تليديم بدرامج التددريب الد  تدرت ط ارت اطدا   يف                          مبدا تدتدربه املنظلدة أساسديا           م اشدرا                                                               ت   أولًو
مد د األمم املتحد  للتدريب وال حدر،  ه  وما اجدير ابلذكر أن التلييم، كلا  كر بن اح وعًهتا ا إ 

  يتوقف على السياب
  3اتطار   

 إذا ت ذر قياسه، ت ذرت إدارته""(  2ألسايري الاظري  )اظر يف اإ ادة ال
هددذه ملولددة أتددرى فاعلددة  ا  أصددو، مثددن  لل ددد، وحتظددى بشددد ية ك ددن  لدددى املددديريا  ونيكددا أن   

يددي اعستخدام السهحي هلذا اللو، إىل سياسا  قد يكون هلا ىبن قار على األنشهة ال  قدد ع تكدون  
 جملاع    ياس الكلي أو قد تسفر عا قيم هن مللوسة  والتدلم جما، ما تلن ا نتائ  ا قابلة للل 

__________ 

مددا بددني أوجدده ال دددف املفاهيليددة للنلددو ع بدددم األوجدده  ا  الصددلة امل اشددر  ابخنفدداض مسددتوى اسددتخدامه يف منظومددة  م33)
تحددد : )أم ف ددو ينهددوي علددى تسلسدده هرمددي لللدديم املتصددلة مبختلددف املسددتًو   )بم ويفددرتض أن كدده مسددتوى األمددم امل

يت اهدده و يل  )عم وع يراعددي شددىت املتغددنا  املتداتلددة الدد  تدددبر علددى الددتدلم والنلدده  )دم مددرت ط ابملسددتويني السددابق والتددا
مدددا الدوامددده املدسسدددية الددد  قدددد حتدددو، دون الن ددداح،  فدددةطائالفشددده املتكدددرر يف نلددده التددددريب إىل مكدددان الدلددده، بسددد ب 

 سيلا، التكلفة ما حير الوقت واملوارد ال شرية واملالية  وع
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، مدلف ما دعا  نظرية اتدار  الكمسيكية  ويرج  ىبن هذه ويدزى هذا اللو، إىل بيرت دراكر 
امللولة إىل حد ك ن إىل ارت اط ا ابمسه  وم   لن، ع يوجدد دليده علدى أن بيدرت دراكدر هدو الدذي كت  دا 

قاهلدا: إ دا ب سدداطة سدوم اقت داس أو سددوم ف دم ألفكددار أتدرى حدو، دور الليدداس يف اتدار   بده إندده مل أو 
ة ال  ينلل ا هذا اللو،  والواق  أن دراكر، كلدا نيكدا الوقدو  عليده يف كتاابتده، يدتلدد أن يدما ابلرسال

قددروري  "التخهدديط نفسدد اللنتددائج علددى الدلدده وعلددى علليددة           اندكاسددا  "قيدداس النتددائج واألدام ابعت دداره 
   م34)أنه ع نيكا قياس كه شيم  ذا املديار                                         لتلييم فدالية املنظلة  ولكنه يدتلد أي ا  

  ونيكددا أن ترتتددب "إ ا تدددذر قياسدده، تدددذر  إدارتدده"وين غددي تددوتي احلددذر يف اسددتخدام ملولددة  
رتكيددز علددى               سدد ا كليددا  والعلددى  لددن علددى األقدده نتي تددان تهددناتن مددا: إمددا، الدوامدده اهلامددة لتدددذر قيا

إىل بيدرت دراكدر، واللائلدة  ن                                                                     عوامه أقه أمية، جملرد أ ا س لة اللياس  وامللولة الصنو  الد  تددزى أي دا  
 ملولة منحولة              ، هي أي ا  "كه ما يت تى قياسه تت تى إدارته"

  
أنشددهة حصدديلة ويشدداطر املفددتش بدددم الددذيا أجريددت مد ددم ملددابم  ورامهددم الدد  تفيددد  ن  -117

د  قابلة لللياس يف األرابح أو عدد الزابئا، على هدرار  التدلم يف منظومة األمم املتحد  لا تددي إىل ً 
مددا قددد حيدددث يف اللهدداع اريددا   ومدد   لددن، قددد يددددي الددتدلم إىل علليددة تناقدد  تدرجييددة عكتسدداب 

ملدسسي  وقد ع تكون النتدائج ردي وااملدرفة، يا قد يددي إىل حتسني األدام والكفام  على املستوى الف
                                                                                          دائلددا  رقليددة أو قابلددة للليدداس، ولكددا  لددن ع يللدده مددا أميددة الددتدلم واحلاجددة إىل تليدديم األبددر  والدددرس 

يهدوروا طدرائل م ارياصدة لتليديم أبدر أنشدهة الدتدلم نه ين غي أن أ املستفاد ابلنس ة ملدرام أنشهة التدلم هو
   هلذه الغاية املتدللني بصور  است اقية يشركواوأن ، م تكر  ومناس ة للغرض  ساليب

ويمحظ املفدتش الصددواب  الد  تددرتض الدلده بنلدو ع تليديم نظدري يف ظدرو  نددر  املدوارد،  -118
علدى هدرار مدا  كرتده منظلدا  عديدد   هدن أن مسدد لة تليديم النتدائج الد  تولددها أنشدهة الدتدلم تسددتحق 

رسدم تريهدة للنظدام اتيكولدوجي للدتدلم الراميدة إىل  إىل تكثيدف اج دودمدا التحليده  فثلدة حاجدة         مزيدا  
ايااد و املفااتش إىل مزيااد ماان التفكااري يف أكثددر هوليددة يف ظدده ترشدديد اسددتخدام املددوارد املوجددود         رمسددا  

االتحفيااز ، ممارساات التقياايم، اال سااي ا يف اخليااارات الاايت تتيحهاا التكاولوجيااات اجلدياادة ماان جهاا 
   ني أنفسهم ات زيز التزامهم من جه  أخر راك املت    ى زايدة إش 

املؤقات، قبال    ل تعاديق ، ابختبار نظاام                                                  ايد و املفتش مدراء أنشط  الت  م إىل القيام، يو ا   -119
الاهائي، من أجل ض ان احلد األدي من تقيايم األثار اصاون حت اس املت   اني ل  شاارك  يف   التعديق 

  التصدددديق ة ميدددز  تللائيدددة مدجمدددة، تدلددده علددده  أنشدددهة الدددتدلم األساسدددي     وين غدددي أن تكدددون لددد دم يم التقيااا 
املدقت، الذي ع يشد د سدوى  ن الددور  قدد أ دز  بن داح  وامليدز  االيدة أساسدية أل دا هتدد  إىل  ندب  

دد ، يلدوم يف  ايت دا  احلاجة إىل موارد بشرية إقافية  ولا تصدر الش اد  الن ائيدة إع بددد انل دام فدرت  عد 
 يف النظام                                                      لتلييم األبر، وين غي أن يدمج هذا اعست يان تللائيا    تدلم ابلرد على است يان امل 

بلددر  وبنام عليه، حددد فريدق وحدد  التفتديش املشدرتكة عناصدر تهدور  دو اختدا  تددابن اسدت اقية -120
موجددود  يف ئا كانددت مصددادر ال يددا                                                     ، ع ت صددنف ابل ددرور  علددى أ ددا تليدديم أو ملدداييس أبددر  ولدد أكددرب

مفككة وهن مدجمة يف نظام إدار  الدتدلم أو استدراقدا  إدار  األدام، يدا يددرض للخهدر  الغالب، فل ا
 فر  اعستيداب والدمج اجملدي 

__________ 

: علددى املوقدد  الشدد كي متدداح .Paul Zak, “Measurement Myopia”, Drucker Institute, 7 April 2013 م34)
https://www.drucker.institute/thedx/measurement-myopia/  

https://www.drucker.institute/thedx/measurement-myopia/
https://www.drucker.institute/thedx/measurement-myopia/
https://www.drucker.institute/thedx/measurement-myopia/
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الدد  مل تسدد ه أو تدامدده  -وقددد حدددد فريددق ال حددر التدداب  للوحددد  الدديددد مددا هددذه ال يددا    -121
را  ال وابددة اتلكرتونيددة        بدددما   -لددتدلم صددادر ألهددراض تليدديم اامل مداملددة ابل ددرور  إبحصدداما  بسدديهة لددًز
أد هم، وهددددددي بيدددددا   نيكددددددا  10)انظددددددر الشدددددكه  م35)درجدددددة 360ابلددددددردود املتدللدددددة ابسددددددت يان  موانت دددددا

 استخدام ا يف استدراض نواتج التدلم  

   10الشكه   
 قياس األثر  معادر البياانت املوجودة اليت ميكن استخدامها

 
 

اال ساي ا  -االساتفادة مان املاوارد املتاحا  حتسني د و املفتش مدراء أنشط  الت  م إىل يا  -122
ثااار ت  اام املاااوظفني اإ ااادة تكيياااف أل الف ااال السااتي اباماان أجااال  -في ااا يت  ااق ببيااااانت األداء 

  أالوايت الت  م لد  الوحدات املؤسسي  افراد  املت   ني
سددددرتاتي ي، وأن بددددر الددددتدلم أبددددر ك ددددن علددددى التخهدددديط اعونيكددددا أن يكددددون للنتددددائج املتصددددلة   -123

رؤيددة مشدرتكة علددى ى علد تسدتخدم لوقدد  مدداين مرجديددة إ ا كدان هندداك اتفداب علددى األهددا  املشددرتكة و 
لتلييم التدلم  وين غي  ه و ج ا وتستخدم  تستحدثمستوى املنظومة  ونيكا ملنظومة األمم املتحد  أن  

لددة صددد وتفكددن كدده مددا يشددارك يف تصددليم التدددريب وم ددلونه وطريأن تشددله التلييلددا  مدشددرا  الر 
تنفيذه  وليس اهلد  ما التلييم اعكتفام ب لان املستوى والدلق الم مني للل ارا  امل نية وامل دارا  

 وممممة  ج التدلم واملدربني  قلان فدالية                                            اللائلة على الكفام ، به إن اهلد  منه أي ا  
لللنظلددا  مواممددة األدوا  مدد  التخهدديط  إبحكددامدد  ية قيدداس الددتدلم اودد وسددتتي  اسددرتاتي  -124

الهويددده األجددده ووقددد  تريهدددة للنظدددام اتيكولدددوجي للدددتدلم  ونيكدددا أن تدددددي املشددداورا  مددد  ملددددمي 
                                                                                   التدريب التدلم يف كه املواقي  أو الدورا  التدري ية ال  ت لدم على نهاب واس  على مستوى تدما  

ا ، وتوفن حيز للفدالية على نهاب املنظومة وتش ي  يد أفكار بش ن أنسب طرائق ات املنظومة إىل تول
 املنظومة   على مستوىبلافة التدلم 

 تسددل  ابلتلدداس تدليلددا  مددا ترتي ددا لللنظلددا   مدداهددن أن املفددتش يمحددظ بللددق أندده رهددم  -125
التدريب املدددربني تدددما  مي مددا املتدللددني، فددلن اعسددتدراض مل يددتلكا مددا حتديددد شدد كة مللددد بدديددة
فاد من ددددا يف إبددددرام سياسددددا  الددددتدلم أو تلددددد  تدليلددددا  وبيددددا   تليدددديم بشدددد  ا إىل اتدار  الدليددددا   يسددددت
 ين غي لللديريا على مستوى رفي  أن يلدموا ممحظا  ومساما  يف التلييم  كلا

__________ 

درجددة عدد  ممحظددا  مددا مرؤوسددي املوظددف و ممئدده واملشددرفني عليدده، ابتقددافة إىل  360تت ددلا علليددة ردود اسددت يان  م35)
 جيريه املوظف نفسه  الذيالتلييم الذا  

اإلشراك

زايرات الت  م/زايرات البواب •
التعايف ابلاج ات•

استقعاءات املستخدمني•
صوت املت  م•

اختبار قبول املستخدمني•
ءالاظام اإللكرتاين لتقييم األدا•
360oالرداد الفردي  الستبيان •

ارةاستقعاء الرضا   ى مستو  اإلد•

التعلم

 يالت التح)التشخيعات القب ي  •
(جيهي التكهاي  االتح يالت التو 

الت  م/التقييم الب دي ل تدريب•
تقييم األقران ارد اإلدارة•

السلوك

ديريناستقعاءات املستخدمني اامل•
ااملوجهنياستقعاءات املرشدين•

مالحظ  املستخدمني•
براجميات رصد األنشط  •

األثر على /النتائج
العمل

أداء املوظفني/حتسني اخنراط•
مقاييس األ  ال امؤشرات األداء•

الرئيسي 
حتسني نتائج ال  ل•

حتسني استبقاء املوظفني•
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 تدلم النظرية اللائلدة، ع سديلاوما ش ن تنفيذ التوصية التالية أن ينشة بدائه لنلا ع تلييم ال -126
 عندما تكون هذه النلا ع األتن  هن واقدية أو ع نيكا حتله تكاليف ا 

 2التوصي  
يابغاااي أن يااادمج الرؤسااااء التافياااذيون ملؤسساااات ماظومااا  األمااام املتحااادة نتاااائج  

اذ التقييم املت  ق  ابلت  م يف نظاام إدارة الاات  م اأن يسااتخدموها بف الياا  يف    يااات اختاا 
  الت  م يف املستقبلالقرارات املت  ق  أبنشط  

 

  مواءم  أنشط  الت  م مع األهداا ال ام  3-2 
وهددو  -                                                                             واسدتنتج املفدتش أن الدديدد مدا املنظلدا  تت د    دا  قديلا  إ ام الدتدلم وإدار  املواهدب  -127

د                          اعمتثددا، ويتددوتى أهدددافا  قددلان  ددج ي ددد  إىل  اللدددر  التنافسددية علددى                        قصددن  األجدده بدددع  مددا ً 
رد ال شدددرية يف لهويددده  وقدددد أظ دددر  امللدددابم  الددد  أجريدددت مددد  الفنيدددني واملدددديريا يف جمدددا، املدددوااملددددى ا

منظومددة األمددم املتحددد  أن الدديددد مددا املنظلددا ، ألسدد اب تتدلددق ابعحتياجددا  التشددغيلية الداجلددة أو 
ىل استلهاب موظفني  وي م ارا  عالية ة اانية إعلى احلاج         مفرطا                                    ل غط الزمن، ع تزا، تركز تركيزا  اب

دددرض للت خدديس ال دددد اعسددرتاتي ي علددى حسدداب وقدد  نظددام هددويل تدار  املواهددب  ونتي ددة لددذلن، يت
   وصلل املشاركة املوظفني، ورف  مستوى م اراهتم 

اعيددددة ومددددا املتوقدددد  أن تددددددي منظومددددة األمددددم املتحددددد  علل ددددا وتن ددددزه يف بيئددددة سياسددددية واجتل -128
ام على ترب  موظفي دا  وع نيكدا حتسدني األد       ك نا                                                      واقتصادية وتكنولوجية سريدة التغن، وتدتلد اعتلادا  

إع بتحفيددز املددوظفني علددى اتبددداع، ومكافدد   ركددوب املخدداطر واعبتكددار واعسددتثلار يف الددتدلم املسددتلر  
نظلدا  مدرفدة، حيتداع موظفوهدا إىل ومدظم برامج األمم املتحد  وصدناديل ا ووكاعهتدا املتخصصدة هدي م
أبنام أدائ م ألدوارهم  ولو ترعت  التكيف م  املتهل ا  املتنوعة واملتغن ، وإىل التحلي ابملرونة، والتدلم

هدددذه األولدددًو  اعسدددرتاتي ية وهدددذه الرؤيدددة إىل أهددددا  تددددريب وتهدددوير، لكدددان املوظفدددون أقددددر علدددى 
ً  التلاس س يل م لكي يكونوا جاهزيا للدل    م36)يف وظائف م وم ام م اليومية                    ه ولكان علل م جمد

و املدوارد ال شدرية، فدلن الدتدلم نيكدا أن يكدون أدا  ومبا أن رأس املدا، الرئيسدي ل مدم املتحدد  هد  -129
أ وع يدلدم يف إطدار اسدرتاتي يا  أوسد                                                          دائلة لتحسني كفام  رأس املا،  اك  هن أن التدلم ع يزا، جمز  

حاجدة إىل م دارا   ادةية املدسسدية وإدار  املواهدب والتهدوير الدوظيفي  وعنددما تكدون الفداللدعم         نهاقا  
دف  الدديددد مددا املنظلددا  إىل تنفيددذ حلددو، خمصصددة قصددن  األجدده، علددى حسدداب                  وكفدداما  عدددد ، تدد  

 توسي  نهاب اج ود تدار  املواهب ال  ما ش  ا أن ختدم األهدا  اعسرتاتي ية لللنظلة  
ومل تكا لدى هال ية املنظلا  ال   ت استشارهتا بيا   كافية ت ني وجود صلة واقحة بني  -130

هددي: )أم الفداليددة املدسسددية، )بم وإدار  املواهددب، الدد  اودددد  وأهددداف ا اعسددرتاتي ية بددرامج التدددريب 
يف األسدداس تدزيددز األدام الددوظيفي  وهكددذا يصدد   مددا الصدددب تليدديم وحتديددد مددواطا اعتتندداب و )عم 

لائلة أو األنشهة الما إ ا كانت    إب ا   املنهلي للنفلا  املتك د ، وتربير أنشهة التدلم اجديد  أو حىت
تليديم مدا إ ا كدان حده الدتدلم هدو ابلفدده نتي دة                      وما الصددب أي دا  ومستدامة لةئمم ع تزا، امللرتحة

، أو إشددددراك أصددددحاب املصددددلحة  ا للتوجدددده اعسددددرتاتي ي واألهدددددا  املدسسددددية، أو اتشددددرا  السياسدددد 
                                                                                   وعددمو  علددى  لددن، ع ت رصددد اعحتياجددا  إىل الددتدلم ابعقددرتان مدد  اعسددتدانة مبتداقددديا ملددد  قصددن  أو 

__________ 

 يف ، جن2019أكتوبر  األو،ملابم ، تشريا  م36)
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مدا أعدرب املدديرون عدا رأي                                        يف التدلم علدى مسدتوى املنظلدة  وكثدنا  بفرادى املتداقديا، يا يد  الثغرا
عنتظدار حدىت يدتم تددريب املدوظفني علدى الليدام مب دام عددد   مفاده أن قرورا  الدلده ع تسدل  هلدم اب

 مبتداقديا تارجيني  املفرطة لذلن، فل م يل دون إىل اعستدانة ونتي ة
إىل السياسا  املدسسية، يف مدظل ا            شن حتديدا  تستدراض ولئا كان املنظلا  املشلولة ابع -131

              وي نظر إىل املواممة م  السياسا  تلنوسة تكفه حتليق فل ا ع تلدم أدلة كافية على اختا  تدابن ملل
وجددود جملدددس تدلدددم علددى مسدددتوى اتدار  الدليدددا علدددى أندده قدددلانة ملواممدددة أولددًو  الدددتدلم مددد  األهددددا  

إداريدة وأدوا  قيداس راسدخة،  عدددا  لن، ع توجد سلسلة أدلة ملندة، تددعل ا  اعسرتاتي ية  وم 
 األجه ترصدها هذه اجملالس  تث ت وجود اسرتاتي ية طويلة 

ويت ددددداو  بدددددر مج الدددددتدلم اجيدددددد جملدددددوع الدناصدددددر املكوندددددة لددددده واملنصدددددا  امل ددددديفة  وابلنسددددد ة  -132
ربت م، ولكا ين غدي أن ينددرع يف إطدار اسدرتاتي ية لللتدللني، يشكه كه بر مج اجانب الرئيسي يف  

                                          لصددة مددا اعسددتدراض إىل أن حلددو، الددتدلم هال ددا  وبيئددة تدلددم  كينيددة  وتشددن النتددائج املستخ             أوسدد  نهاقددا  
ابللددددر الكدددايف علدددى مسدددتوى املنظلدددة أو علدددى نهددداب املنظومدددة ألهدددراض اعتسددداب  ومدددا مل     د     د        ع حتددد    مدددا

صدراع "يف   ن يظلدوا داه الدتدلم، سديحكم علدي م أهده        ختهيهدا   خمهدط  دج يتحو، مدديرو املواهدب إىل
   م37)"‘الكه’، م للني احتياجا  الكثر  و‘لللة’ل امللتا  دام ل يف نشدا م وصو م اية له  ع

لهداب  املتسدلة ابيف املنظلا   ا  األبر التشدغيلي الك دن و                              وتص   هذه احلاجة أكثر وقوحا   -133
                                                                                   الممركددزي، حيددر ي شددرع يف الددتدلم علددى الصددديد اللهددري  فدلددى سدد يه املثددا،، يسددتثلر مكتددب تنسدديق 

مج األهذيددددة الددددداملي ومنظلددددة الدلددده الدوليددددة وبددددر مج األمددددم املتحددددد  ات ددددائي الشددددون اتنسددددانية وبددددر 
ك ددن                                                                   يددة الزراعيددة ومفوقددية األمددم املتحددد  لشدددون المجئددني واليونيسدديف ج ددودا  والصددندوب الدددويل للتنل

 ما أجه الوفام  ولًو  التدلم، أل ا تنش  عا األولًو  التنفيذية والرب جمية  
                                                                     واللدددرارا  املتدللدددة  ولدددًو  الدددتدلم الددد  تدددتم بدددني امللدددر ومراكدددز الدلددده هال دددا   التنسددديق هدددن أن -134
مدا حيداو، مدديرو أنشدهة                                                             صصة وملتصر  على املناهج الدراسية واعحتياجا  التلنيدة  وكثدنا  تكون خم ما

 ية اعسددرتاتي األولدًو  يف إطدداراعحتياجدا   انددراع                                           الدتدلم اعسدت ابة دون أن يلي لددوا ابل درور  مدددى 
نظلدا  الد  لللنظلة  فدلى س يه املثا،، أبر  ما أجريت مد دم ملدابم  يف بددم امل النهاب الواسدة
مددا يددتم                                            لددتدلم، أن الددتدلم علددى املسددتوى امليددداين هال ددا  ابميزانيت ددا ارياصددة في ددا   اللهريددة يدداللتلثيلتكددون 

                             مم اهتلددام كددا   للخهددط املدسسددية بنددام علددى طلددب، مددا تددم،  ددج يلددوم علددى املدددامم ، دون إيدد 
ختتلف ما بلد إىل وتر، فلنده ين غدي املفتش أنه رهم أن اعحتياجا  قد  املشرتكة وأطر النتائج  ويدتلد

  ً                                                                                        مداملة تدما  التدلم على أ ا نتاع حتليه شامه على املستوى املدسسي، سوام أفليا  أو علود
ومفوقية األمم لا  )ما ق يه بر مج األهذية الداملي ويمحظ املفتش ابهتلام أن بدم املنظ -135

زيدددد مدددا اعتسددداب والتدددر ر بدددني املسدددتوى املدسسدددي املتحدددد  لشددددون المجئدددنيم اختدددذ تهدددوا  لتحليدددق م
 واملستوى امليداين، يا يتي  أمثلة نيكا ته يل ا يف وكاع  أترى  

الدددتدلم داتددده األفرقدددة التلنيدددة يف وقدددد أحددددث بدددر مج األهذيدددة الدددداملي مسددددوليا  رئيسدددية يف  -136
لددتدلم  ويف السددنوا  األتددن ، ويف ، وعز هددا بنظددام إيكولددوجي هددن مركددزي وتفدداعلي تدار  اكل ددا  املنظلدة

                                                                                           أعلاب  و الدلليدا  امليدانيدة لدرب مج األهذيدة الدداملي، أصد   ي نظدر إىل الدتدلم بصدور  متزايدد  علدى أنده 
                                                               ملدديرون التنفيدذيون واملوظفدون  وتتدوىل األفرقدة الد  مت تشدكيل ا حدديثا  مسدولية يتلامس ا ك دار املدديريا وا

بدوااب  الدتدلم ل فرقدة  اتعمن عدا انهدمبدلم وإدارهتا ورصدها  كلا دعم مسدولية تنسيق أولًو  الت

__________ 

  نفسهاملرج   م37)
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يكده  م الوظيفية التابدة لرب مج األهذية الداملي )ما ق يه سلسلة اتمداد والتلويه والتغذيةم ات اع  دج
 لتدلم  يف ا بلدر أكرب

ً   وأنش   مفوقية -137 يشدر  علدى عيد  حلدو،                                           األمدم املتحدد  لشددون المجئدني مركدز تدلدم مركدز
                        الذي أعيد تشكيله حديثا  و للفوقية لالتدلم يف املنظلة كل ا  وينظر املركز الداملي للتدلم والتهوير التاب  

، الدددتدلم، وتهدددوير املواهدددب والليددداد ، وإدار  األدام، يف كامددده نهددداب تهدددوير املواهدددب، مبدددا يف  لدددن حلدددو 
الداملة وختهيط تداقب املوظفني   ما الناحية اعسرتاتي ية ابللو                       التدلم أكثر ارت اطا   واععرتا   وأص  

)مبا يف  لن اللياد م، والتهوير الوظيفي واألدام  وتدكف مفوقية األمم املتحد  لشدون المجئني على 
للو  الداملة لدي ا )أي حتديد الثغرا  احلالية واملستل لية يف اللو  الداملة ووقد  اريهدط تهوير ختهيط ا

    د     يددد     ل      تد  قدددد داقدددب املدددوظفنيم بتدزيدددز عددد  ال يدددا   فيلدددا يتدلدددق به يددددة الوظدددائف وامل دددارا  املهلوبدددة  و لت
ت تدد املنظلة أن إىل  يف التدلم بتوصيا  التلييم الداتلي ال  دعت                             التحو،  و  ج جديد أكثر هوع  

يابغي أن تقوم ماظ ات أخار ، يف ا يف إدار  املواهب         وحتوع                   إىل  ج أكثر هوع   "لاي ةامل"عا  ج 
سياق أيرها اسياسا ا اخلاصا ، بدراسا  مثاال املفوضاي  الايت تقادم إىل مكاتبهاا امليدانيا  توجيهاات 

ابإلضااااف  إىل ذلااا ، يابغاااي متكاااني أفرقااا  اح اااول ت  ااام حماااددة بشاااأن أالواي اااا يف جماااال الااات  م. ا 
سات رين، ال ساي ا يف الوقات الاذي تتغاري فياه ملشارك  يف الات  م االتكياف املمن ااملكاتب امليداني  

  بسر   االحتياجات من املهارات ااحلاج  إىل اخلربة
 وفيلدددا يتدلدددق ابملوقدددوع املشدددلو، ابعسدددتدراض، أشدددار الدديدددد مدددا األشدددخا  الدددذيا أجريدددت -138

املدسسدددا  يف منظومدددة األمدددم  خمتلدددف ملددددمي اريددددما  ينت دددون لشدددىتإىل أن                    مد دددم ملدددابم  أي دددا  
بهددددرب خمتلفددددة و لددددن تحددددد  منت ددددا  تدلددددم بشدددد ن نفددددس املوقددددوع الددددذي حيظددددى ابهتلددددام مشددددرتك، امل

اسدية ومبستًو  خمتلفة ما اجود   وعلى املستوى امليداين، قد يس ه املوق  اجغدرايف تلدد  املنداهج الدر 
 بشكه مشرتك  

ة الدتدلم علدى صدديد ويرى املفتش أن هذه وصفة تهدار املوارد والتس ب يف عدم اتساب نوعي -139
لللواقدي  املديندة املتخللدة لددد  قهاعدا  والد  توجدد بشد  ا وكداع  رائدد  وأصدحاب                    املنظومة، اعت دارا  

تهدوير التداب  ملفوقدية األمدم املتحدد  لشددون مدار ، ما ق يده ق داً المجئدني )املركدز الدداملي للدتدلم وال
)املركددز الدددويل للتدددريب يف منظلددة الدلدده الدوليددةم، المجئددنيم، وق دداً الدلالددة والل دداً اعجتلاعيددة 

كلدو  دافددة تددددي   2030                                                                        والهفده )اليونيسديفم واملدرأ  )هيئدة األمدم املتحدد  لللدرأ م  ومل تد ت  د  تهدة عدام 
ما رسالة هولية وتداونية، إقافة إىل طاب  أهداف ا املتددد ما للخهة  ية، رهم  إىل تلارب املناهج الدراس

تخله لدد  قهاعا   به على الدكس ما  لن، انتشر  برامج التدلم بشد ن أهددا  التخصصا  وامل
 التنلية املستدامة دون أن يوىل أي اهتلام واق  لمتساب والتنسيق والتلارب 

ن حلدددوب إحيدددر  -دورا  اتلزاميدددة در أكدددرب مدددا التنسددديق يف الددد ولدددئا كاندددت اج دددود علدددى قددد  -140
يمحددظ املفددتش بللددق أن هندداك الدديددد مددا  -إىل حددد ك ددناملتحددد   تدددود ل مانددة الدامددة ل مددم امللكيددة

الفر  ال  مل يتم استكشاف ا لتحسني الكفام  يف تلاسدم املدوارد ومهال دة املنظلدا   ا  املدوارد الدوفن  
أولدددًو  عددددد   وين غدددي أن حتلددده وحددددا  الدددتدلم يف  يفوعتدددواه  هتدلم واقدددرتاح حلولددد بليددداد  ج دددود الددد 

م املتحدددد   دددارب الدددتدلم  ا  الصدددلة لتحديدددد نلددداغ التلددداط  الواقديدددة بدددني حلدددو، الدددتدلم منظومدددة األمددد 
فيددذ املدروقددة، وع سدديلا ابلنسدد ة للدددورا  التدري يددة املتدللددة  هدددا  التنليددة املسددتدامة  وقددد يددددي تن

د  اعتساب وحتسني نوعية أنشهة التدلم   التوصية التالية إىل ً 
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 3التوصي  
يدرس الرؤساء التافيااذيون ملؤسسااات ماظوماا  األماام املتحاادة، ابلتشاااار يابغي أن  

ج دراسااي ا مااع جم و اا  األماام املتحاادة ل تا ياا  املسااتدام ، اخليااارات القائ اا  لوضااع ماهاا 
دارات التدريبياا  املت  قاا  خبطاا  التا ياا  ودة الاا ضاا ان جاا لمشاارتك شااامل أا   ااى األقاال 

  2021 ول هناي   ام   ى نطاق املاظوم ، حب 2030املستدام  ل ام 
 

ولدددئا كاندددت امللارسدددا  اجيدددد  داتددده منظومدددة األمدددم املتحدددد  موجدددود ، فدددلن الللدددة اللليلدددة مدددا   -141
لم يف األولدًو  اعسدرتاتي ية   هدا  التد لتوحيد أ                    أو م دأ توجي يا           جاهزا                               املنظلا  تلدم ما يش ه  و جا  

املشددرتكة، وامللددابم  الدد  أجريددت مدد  مدددرام أنشددهة  وتشددن الددردود امللدمددة علددى اسددت يان وحددد  التفتدديش  
                                                                                الدددتدلم وأف ددده امللارسدددا  مدددا املنظلدددا  األتدددرى الددد  است شدددن  ألهدددراض هدددذا اعسدددتدراض )وع سددديلا  

تنلية يف امليدان اعقتصاديم إىل اريهوا  التالية يف سددي املنظلدا   املفوقية األوروبية ومنظلة التداون وال 
 املدسسي ما أجه تدمة األهدا  اعسرتاتي ية على  و أف ه:   إىل حتسني هيكه التدلم 

  11الشكه 
 مواءم  أالوايت الت  م مع األهداا االسرتاتيجي 

 
 

م املتحاااادة   ااااى الاظاااار ايشااااجع املفااااتش الرؤساااااء التافيااااذيني ملؤسسااااات ماظوماااا  األماااا  -142
 ي ي  في ا

االسااارتاتيجي ايتوجاااه حناااو  أكااارب مااان الطاااابع  يكاااون   اااى قااادر  اتباااال هناااج ل ااات  م   )أم  
إحداث أثر ايرا ي اال تبارات االجت ا ي ، اذل  بطرق ماها تاسيق    يات الات  م   اى املساتو   

 ؛ ددة ل  اظ   امل اي  املؤسسي ا  ى نطاق املاظوم ، مع تكييفه مع االحتياجات التشغي ي  احمل 
 املواءما لتقيايم          ماهجياا                  درجا  اساتخداما   360اضاع تادابري الساتخدام تقيي اات  )ب( 
 احتديد األالوايت يف جمال الت  م، مع الرتكيز   ى الاتائج؛  االسرتاتيجي
اضع قائ   تدريب األمم املتحدة اخلارجيني ألغراض ت  يم امل ارا االت  م مان  )ج( 

 فاء الطابع املؤسسي   ى قاوات االتعال في ا بياهم   ى مستو  املاظوم ؛األقران اإض
تساهيل الات  م  بغيا تشجيع رااد الت  م الاداخ ي امادريب الفارق   اى التواصال  )د( 
 لت اان بني الوكاالت اتقييم األثر االتكيف.من أجل ااملست ر 

حدد األهداا 
   االسرتاتيجي  ل  

حدد نتائج األداء 
الالزم  لتحقيقها

دد قي  م الثغرات اح
  ق  غاايت الت  م املت

يا

حدد األداار ااملهام 
اجماالت الكفاءات 

ا هذا اليت سيقاس فيه
األداء

ب غ هذ  األهداا 
ظفنيإىل املو ( اأريتها)

ص م ايور التدريب
  م لتحقيق أهداا الت

ت  
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 2030االستجاب  خلط  التا ي  املستدام  ل ام  3-3 
م  الهاب   دلماملتدللة ابلتمنظلة عا اختا  تدابن لتكييف سياساهتا وبراجم ا   12سوى  ت لغ  مل  -143

مددا  م اشددر   وتددرتاوح هددذه التدددابن بددني إدراع مواقددي  2030الشددلويل والتشدداركي والتددداوين ريهددة عددام 
مج الدتدلم يف حافظة التدري ا  ارياصة  ا وإحداث تغينا  جوهريدة يف توجيده وهيكده بدرا 2030تهة 

   اارياصة  
جددده مندده مسدد لة متخللددة لدددد  إ  وأشددار الددرب مج ات ددائي إىل أندده يركددز علددى  ددج متكامدده،  -144

قهاعدددا  ابلنسددد ة لللكاتدددب اللهريدددة  كلدددا يدددرى قدددرور  إحدددداث تغيدددنا  هامدددة يف الثلافدددة املدسسدددية، 
 مم املتحد  إىل دوره اجديد يف منظومة األسيلا فيلا يتدلق ابلدله م  اللياد  الدليا، لدعم اعنتلا،   وع

وأفدداد  هيئددة األمددم املتحددد  لللددرأ    ددا وقدددت بددر جمني للددتدلم يسدد لان بشددكه م اشددر يف  -145
حتليدددق املسددداوا  بدددني اجنسدددني و كدددني كددده النسدددام  -مدددا أهددددا  التنليدددة املسدددتدامة  5حتليدددق اهلدددد  

ولفئددا  خمتلفددة  دلم علددى عيدد  مسددتًو  املنظلددةمددا تددم، قددلان تليدديم احتياجددا  الددت -والفتيددا  
ومدددا: بدددر مج للليددداد  اشدددرتكت يف تصدددليله مددد  كليدددة مدددوظفي منظومدددة األمدددم املتحدددد  وصدددندوب األمدددم 

   2030املتحد  للسكان، ودور  تدري ية بش ن املساوا  بني اجنسني يف تهة عام 
ا  مددا لة مددا م ددادرا  تليدديم اعحتياجدد وأفدداد بددر مج األهذيددة الددداملي  ندده بصدددد إجددرام سلسدد  -146

الددوظيفي وعددرب الوظددائف، تتكيددف مدد  األولددًو  املسددتلد  مددا  ىالددتدلم وتنليددة اللدددرا ، علددى املسددتو 
  وجيدددر ابتشددار  أن بددر مج األهذيددة الددداملي مددا بددني املنظلددا  اللليلددة الدد  تشددن إىل 2030تهددة عددام 

 لشاملة لدد  قهاعا                               ة وجزما  ما تهوير امل ارا  ام ارا  التحو، الرقلي ابعت ارها م ارا  م ل
وبدددعم مددا كليددة مددوظفي منظومددة األمددم املتحددد ، أعددد  منظلددة الصددحة الدامليددة دور  تدري يددة  -147

عددددد  تتدلدددق  تصدددائص  وتت دددلا 2030لللدددوظفني  دددد  تيسدددن ف دددم اجواندددب الرئيسدددية ريهدددة عدددام 
 رى أهدا  التنلية املستدامة األتبتوسي  نهاب الشراكا  وتستكشف الروابط م  

وأبلغدددت هال يدددة املنظلددددا  املت ليدددة إمددددا عدددا إدتدددا، تغيددددنا  متواقددددة يف جمددددا، التدددداون مدددد   -148
الوكدداع  األتددرى، أو إعهدددام األولويددة للدددورا  املواقددديدية الشدداملة لدددد  قهاعدددا ، وإقددافة م دددارا  

 مب  شخصية، وما إىل  لن، أو عدم اختا  أي إجرام على اتط

  ا بني الوكاالتفرضيات الت اان في 3-4 
، فددلن الهدداب  اجملددزأ وهددن املنسددق للدديددد مددا مددا دعددو  هوليددة  2030تهددة عددام  مددا يسددمرهددم  -149

أنشددهة الددتدلم املتصددلة  هدددا  التنليددة املسددتدامة رمبددا يكددون يف الواقدد  قددد قدداد الددتدلم يف ا دداه مددداكس: 
والف دم املشدرتكني للددور الدذي يتوقد  أن واملنصا  يا قدد يلدوض الرؤيدة يه ده انتشار الدورا  التدري ية 

  2030ت هل  به األمم املتحد  يف تنفيذ تهة عام 
إىل إحددداث تهددويرا  وحتددديثا  صدداحلة  وحبوبددهوبينلددا يهلدد  الددداملون يف جمددا، علددوم الددتدلم  -150

دام، نتي ة للدوملة والتلدم يف تكنولوجيا على املستوى الداملي، سوام ابلنس ة لللهاع اريا  أو لللهاع ال
األمددم املتحدد  الدلدده بدلليدة متلوقدددة يف مواج دة التحدددً   منظلدا املدلومدا  واعتصداع ، تواصدده 

                                                         صر  بصور  مشرتكة بش ن أكف  تصاميم التدلم والن  ج الرتبوية ما أن تدكس وتلرر وتت             اجديد  بدع  
بتوقدي   2030هدة عدام التنسديق املشدرتكة بدني الوكداع  ريوما املتوق  أن تست يب علليدا   -151
التلكينيدددة املدسسدددية واتداريدددة الدد  تشددد   علدددى التخهددديط املشددرتك وت ددداد، املددددار  فيلدددا يتدلدددق  األطددر

وقدددف الفريدددق علدددى عدددد  يارسدددا  ابر   يف التدددداون تعدددداد بددددم قدددد ظومدددة  و ابلدددتدلم علدددى نهددداب املن
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م املشدرتك لد دم املنصدا  واملراكدز )وع سديلا منصدة أهدورا يف اليونيسديف الدورا  التدري ية، ابعستخدا
تدريب يف منظلة الدله الدوليةم وبدم املناهج الدراسية املشرتكة  وما أهم امللارسا  واملركز الدويل لل

بر مج الليادا  النسائية الناشئة الذي ساقه الدديد ما املنظلا  وهو  م،  EMERGEالتداونية بر مج )
   م38)املشاركة كلثا،

، تدكدددد                                                                       ومددا حيدددر امل ددددأ، ادددة تسددليم واسددد  النهددداب ابحلاجدددة إىل مزيددد مدددا التدددداون  وعلومدددا   -152
للتدداون وتددرت  بفوائدد التدداون فيلدا بدني املنظلدا  بشد ن                                         الردود على اعست يا   املدسسدية اسدتددادا  

 إىل حد ما                       ، يظه التداون ظرفيا  تصليم برامج التدلم وتنفيذها  هن أنه، يف هياب إطار مدلم
ويرحددددب املفددددتش ابمل ددددادر  األتددددن : م ددددادر  الددددتدلم املتدللددددة  هدددددا  األمددددم املتحددددد  للتنليددددة  -153

اليونيتار وكلية موظفي منظومة األمم املتحد ، بدعم ما  ئ ة األمدني الددام  مد د أحدب ااملستدامة ال  
مم املتحد   وهتد  امل ادر  إىل توفن حلو، تدلم خمتار  بدناية وابلتنسيق م  مكتب التنسيق ات ائي ل 

ا أكثدددر إىل عدددروض مددد                             ألفدددراد أو املنظلدددا ، اسدددتنادا  بشددد ن التنليدددة املسدددتدامة لللتدللدددني امل تلدددني مدددا ا
ايشااااجع املفااااتش أتددددرى   ا مددددا كيددددا   األمددددم املتحددددد ، ومنظلددددا  دوليددددة وجامددددد        كيددددا     50 مددددا

الدارة التدريبي  أا الات  م اجلزئاي  ملسار  بربامج الت  م لديها ااستخداماملاظ ات املشارك    ى ا
م املت  قااا  املتااا ، مااع ال  اال بشااكل مجاااا ي   ااى حتسااني ال ااصاار الرئيساااي  الثالثاا  ملبااادرة الاات  

 أبهداا األمم املتحدة ل تا ي  املستدام ، اهي املاع  االشراك  االربانمج.
فدلن األشدكا، الرئيسدية األتدرى للتدداون هدي: التدداون يف  لى اعسدت يان،إىل الردود ع           واستنادا   -154

وق  الدورا  التدري ية  وتلاسم اعتفاقا  الهويلة األجه م  املورديا، ونظم إدار  اوتوى والتدلم )ما 
املددذكور  يف  ق يدده أهددورام  والتددداون هددن الرمسددي وت دداد، ال يددا   واملدلومددا  )أشددكا، إقامددة الشدد كا 

، حيدددر يشدددن اودددور الدلدددودي إىل عددددد املنظلددا ، مبدددا يف  لدددن الكيدددا   الفرعيدددة التابددددة 12الشددكه 
 ل مانة الدامة ل مم املتحد م 

  12الشكه   
 أشكال إقام  الشبكات

 
__________ 

يشددله منظلددة الدلدده الدوليددة، واعحتدداد الدددويل لمتصدداع ، ومكتددب بددر مج الليددادا  النسددائية الناشددئة بددر مج تددداوين  م38)
تنسيق الشدون اتنسانية، ومفوقية األمم املتحد  حللدوب اتنسدان، وبدر مج األمدم املتحدد  املشدرتك املددن بفدنوس نلدص 

تحدد  يف جنيدف، وكليدة اتيد ، ومفوقية األمم املتحد  لشدون المجئني، واليونيسديف، ومكتدب األمدم املاملناعة ال شرية 
 موظفي منظومة األمم املتحد ، ومنظلة الصحة الداملية، واملنظلة الداملية للللكية الفكرية 
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دت ما هذا اعستدراض بوقوح أن التداون ي دأ يف الغالب ما تدم،  -155                                                                             وت ني ال يا   ال  ع 
أنشهة التدلم وامل نيني يف جما، التدلم  وتتي  مشاركت م يف الشد كا  ية بني مدرام تصاع  الشخصاع

                                                                                         فرصددا  قي لددة لت دداد، املدلومددا  بشدد ن اعحتياجددا  والتهددويرا  الراهنددة واريهددط املسددتل لية يف منظلدداهتم، 
 قد يددي بدوره إىل أشكا، خمتلفة ما التداون  يا

       جدددا                      ونيكددا أن يكددون فددداع              يدددي جدددا  فه إىل أعلددى طاملنهلددق مددا أسدد وهددذا الددنلط الدفددوي  -156
ويف الوقت نفسه، هو  ط هش إىل حد ما وع نيكا التن د به  وحىت م  تواق  مدد، توايل املوظفني، 

فالتواصه الشخصدي والثلدة يسدتغرقان  -يف هذه اج ود  املدسسيةستلرارية عما الصدب احلفا  على ا
وارد املاليددة املتاحددة لدد دم املنظلددا   ددده مددا الصدددب قددلان أن عدوديددة املدد والنلددو  كلددا               وقتددا  للتهددو ر

استلرار مشاركة يثلي ا يف منتدى مدرام أنشهة التدلم، يا يللده مدا فدر  التدداون الد  تن ثدق عدا هدذا 
لدابم ، أن النوع ما إقامة الشد كا  امل نيدة  وابتقدافة إىل  لدن، ي ددو مدا األدلدة الد  عددت يف امل

 ما تددي إىل ت اطد اج ود التداونية أو تث يه ا                 وقراطية هال ا  تجراما  ال ن ا

 اجملاالت اليت ميكن ت زيز الت اان فيها 3-4-1 
ونيكددا أن يشددله تدزيددز التددداون املدسسددي فيلددا بددني الوكدداع  بشدد ن الددتدلم، عنددد اعقت ددام،  -157

اهج الدراسية وتهوير اوتوى  )بم قلان جود  املنيف: )أم حتديد اسرتاتي يا  التدلم           من  يا            تنسيلا  
متدددددد  التخصصدددا   )عم بدددذ، اج دددود بغدددرض مواقدددي  يف تدلدددم مواقدددي  شددداملة لددددد  قهاعدددا  أو 

ترشديد الدن ج الرتبويدة وتليدديم اعحتياجدا  علدى نهداب املنظومددة  )دم اععدرتا  املت داد،  نشدهة الددتدلم  
 امدا ، وما إىل  لن املشرتكة، والشراكا  املشرتكة م  اج)هم  لي  املوارد، وقوائم اريربام 

 ما وما منظور املتدللني، ع توجد على نهاب املنظومة منصة أو مستودع مدز  بلائلة شاملة -158
فا  مديندددة أو يكيف دددا حسدددب مواصددد                                                            الددددورا  التدري يدددة ملنظومدددة األمدددم املتحدددد ، يدددتم إعددددادها داتليدددا  

)رمسيدددة أو هدددن رمسيدددةم  منظدددور ملددددمي اريددددما ، ع توجدددد شددد كة ملددددمو تددددما  تدددارجيون  ومدددا
ه بلدر أكرب ما أجده اسدتخدام مدوارد الدتدلم       يك                                              مللدمي تدما  التدلم، ما ش  ا أن تسل  بن ج م  

   م39)       وفداع          متسلا             استخداما  
  حي درها اعدرتا  مت داد، ابلددورا  التدري يدة الد وابستثنام بددم الددورا  اتلزاميدة، ع يوجدد  -159
                                                                               ن الدذيا يتنللدون بدني خمتلدف املنظلدا  يف منظومدة األمدم املتحدد   ولدذلن، كثدنا  مدا ي هلدب مدا و املوظف

وغ ر ودورا  تدري ية عرب اتنرتنت عد  مرا  ل لان اعمتثا، لش  فصو، دراسيةاملوظفني إعاد  ح ور  
واععدرتا   املشدرتكة املتفدق علي دا للتددريب الفدردي ابملدداين             لدلليدة جددا  منظلت م  وإىل جانب الفائدد  ا
 يفدت أن تستكشف ما إ ا كدان اععدرتا  املت داد، ابلددورا  نيكنده أن                              املت اد،، نيكا لللنظلا  أي ا  

  لن   أن يتم للوارد ال شرية، وكيف نيكالدار  املتكاملة اتإىل حتسني        س يم  
نظلدددة وع تتددداح إع فرصدددة قدددئيلة ، جيدددري الرصدددد والتليددديم علدددى مسدددتوى املويف السدددياب نفسددده -160

داب أو تنسددديق التفكدددن والدلددده علددى صدددديد املنظومدددة، رهدددم تشددابه التحددددً  الددد  تواجددده هدددذا لمسددتي
ا مددد          ثددده حتدددوع   املسددددى  فالرصدددد أمدددر أساسدددي يف بيئدددة تدلدددم مشدددرتكة بدددني الوكددداع ، ع سددديلا عنددددما 

لنظام ن املنظلا  قد مر   ا فيلا يتدلق ابللي ال وم على التحوع  ال  قد تكو تالت ارب السابلة و 
فددرادى قيددام  مددا تلتصددر علددى                                                               اتيكولددوجي للددتدلم  ولددئا كانددت امللارسددا  اجيددد  موجددود ، فل ددا كثددنا  

ملدلومددا  بصددور  هددن رمسيددة، وتفتلددر إىل اعتسدداب أو إىل ال يددا   اللابلددة للتشددغيه اتلاسددم بالوحدددا  
 املت اد، على مستوى املنظومة  

__________ 

والدددذي  CornerstoneonDemandابسدددتثنام اجتلددداع جملوعدددة األمدددم املتحدددد  املنظلا  الدوليدددة الدددذي يسدددتخدم منصدددة  م39)
ومدددة األمدددم املتحدددد ، وهدددو مدددا يتدددي  عفدددم لت ددداد، اريدددربا  مدددا خمتلدددف كيدددا   منظ Cornerstoneحي دددره مدددديرو منصدددة 

 وأف ه امللارسا ، ومناقشة التحدً  املشرتكة واستكشا  فر  التداون والتر ر 
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ته يلاهتا املتددد  للتدلم اتلكرتوين، فرصة فحسب،  وخباصةالتكنولوجيا  اجديد ، ليست  و  -161
حددد   ومدد   لددن، ويف هددذا الصدددد دعددو  دائلددة للتنسدديق والتلددارب يف منظومددة األمددم املت             بدده هددي أي ددا  

إىل حدد          قصدا           اسدتغمع  إمكدا   التكنولوجيدا  اجديدد  للدلده املشدرتك بدني الوكداع         ت ستغه ،       أي ا  
د  اعتسداب، وتلليده اع دواجيدة   ك ن  وت ي  فر  حتليق املزيدد مدا الكفدام ، وختفديم اتنفداب، وً 

عددا حتليددق أهددداف ا بهريلددة مندزلددة  بدده إن الدددو،  وليسددت أمددا   خمتلددف املنظلددا  وحدددها املسدددولة
د  كفدددام                                                            األع دددام قدددد تغفددده هدددي أي دددا  اتمكدددا   الددد  تتيح دددا التكنولوجيدددا  اج ديدددد  مدددا أجددده ً 

مدا  ويدده املشداري  الفرديددة، قدد تدددعو، عندد اعقت ددام، إىل                                         اسدتخدام اشدرتاكاهتا امللددرر  وتربعاهتدا  وبدددع  
 على نهاب املنظومة                             رؤية وإجراما  أكثر تواترا  

ويف قدددوم هدددذه اريلفيدددة، ين غدددي إبدددرا  بددددم امللارسدددا  اجيدددد  يف جمدددا، ت ددداد، املددددار  علدددى  -162
                                                                                  توى هن رمسي وعداعي  وقدد قدام منتددى مدديري أنشدهة الدتدلم، الدذي يسد رته كليدة مدوظفي منظومدةمس

ا ، ومواممدددة امللارسدددا ، األمددم املتحدددد ، ملابددده رسددوم مشددداركة، بدلددده هددام مدددا حيدددر ت دداد، املدلومددد 
يف جنيدف وحتديد اع اها  الصد ة والناشئة فيلا يتدلق ابلتدلم  وتسدتفيد شد كة مددرام أنشدهة الدتدلم 

وتندددوع اج دددا  الفاعلدددة املتدددددد  األطدددرا  )منظلدددا  األمدددم املتحدددد ، إىل جاندددب منظلدددا   تددددددمدددا 
لللاحددا  والتحصددني والصددندوب الددداملي  الددداملي هددايف أتددرى مددا ق يدده منظلددة الت ددار  الدامليددة وحتددالف

م لتنظددديم اجتلاعدددا  منتظلدددة  ملددددمي  عست دددافةت ددداد، اريدددربا  أو لملكافحدددة اتيدددد  والسددده واملدددمًر
 تدما  التدلم ما األوساغ األكادنيية أو اللهاع اريا  

عداع وقد أبر  مدرام أنشهة التدلم الذيا أجريت مد م ملدابم  لغدرض هدذا اعسدتدراض ابت -163
                                                                                     تلري ددا  أميددة هددذه الشدد كا  واعجتلاعددا  يف ت دداد، املدددار  فيلددا يتدلددق بتهددوير اوتددوى، والتحدددً  

 لشرام، والتدليلا  ال ددية بش ن اريدما ، وما إىل  لن  املتدللة اب
تشدددار  أن املشددداركة يف اجتلاعدددا  هدددذا املنتددددى هدددن رمسيدددة ومرهوندددة بتدددوافر ابهدددن أنددده جيددددر  -164
                                                                                     نية  وع ي  يك ه ت داد، املددار  مدسسديا  مدا تدم، توجده علدى نهداب املنظومدة  دو التدداون واتبدرا  امليزا

ارا : بددده يتوقدددف علدددى اج دددود وامل دددادرا  اتقدددافية الددد  يتخدددذها األفدددراد يف ت ددداد، والتددد بن علدددى اللدددر 
لدديدد مدا املفداهيم  كا  مددرام أنشدهة الدتدلم نيكن دا أن تهدور ااملدلوما  املسدتكللة  ويف حدني أن شد 

ذ  فا ن املفاتش يار  يف ها واتجراما  امل نية ال   س جماع  كثن  ما جماع  الدتدلم وتتفدق علي دا، 
إمكاني  حقيقي  لت بيا  احلاجا  إىل ف اليا  التك فا ، اتوظياف  املشرتك  بني الوكاالتاملاع  املهيك   

دمات املتع   ابلت  م، ااحلد من تكرار املوقف التفااضي   ى نطاق املاظوم  يف شراء الس ع ااخل
  خلارجيني.ال   يات اإلداري  اليت تتم بشكل فردي  اد االتعال تقدمي خدمات الت  م ا

 االستخدام املشرتك ل  وارد 3-4-2 
أبلغدددت املنظلدددا  اجملي دددة عدددا اسدددتخدام دورا  تدري يدددة مدددا منظلدددا  األمدددم املتحدددد  األتدددرى    -165

إىل اسددددتخدام دورا  تدري يددددة مدددد  منظلددددا  األمددددم املتحددددد  األتددددرى واملنظلددددا        ا  ويشددددن اانيددددة عشددددر رد 
 اعشرتاك يف إعداد تلن الدورا    إىل  ن احلكومية الدولية، أو  الدولية، ويف بدم احلاع  م  املنظلا  ه 

ملواصلة استكشا  يارسة تلاسم املوارد  ولده قرب         فريدا                                  و ثه منظومة األمم املتحد  أساسا   -166
تصد ة  أرقدية                                                                             بدثا  املنظلا ، وقيل ا املشرتكة، وهياكل ا األساسية املشرتكة جزئيا  ما شد نه أن يدوفر 

د  كفام  وق  برامج التدلم  ومدا شد ن اسدتخدام اد التدلم على نلتلاسم مو  هاب املنظومة، ما أجه ً 
تكييددف الددربامج بسدد ولة ملواممت ددا مدد  تصددائص كدده منظلددة، و نددب بدددم  الددتدلم التفصدديلي أن يتددي 
 اع دواجية يف الدله  
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 دددا املسدددتل لية تدددوفن الدددتدلم املشدددرتكة، فلدددد يكدددون مدددا أ اط "سدددوب"وإ ا مدددا مت الدلددده بفكدددر   -167
يتداح  تداح لللنظلدا  املشداركة األتدرى تعداد  اسدتخدامه  كلدا نيكدا أنيواد التدلم، مستودع مشرتك مل

مددوارد تدلددم  اجددزم مددا املسددتودع، حيتددوي علددى مدلومددا  هددن حساسددة، بوصددف                       لل ل ددور األوسدد  نهاقددا  
 مفتوحة بش ن منظومة األمم املتحد  وعلل ا  

ط وبددددرامج الددددتدلم علددددى إمكانيددددة واقددددحة لتحليددددق املزيددددد مددددا ير املشددددرتك ريهدددد وينهددددوي التهددددو  -168
وهدي طريلدة أتدرى  -زيد ما التدلم بنفس اللدر ما املا، اعتساب وتفم تكاليف التدلم )أو توفن امل

د  فر  ومناف  اج ود التداونية بني منظلا  األمم املتحد  إىل أقصى  للتغلب على قيود امليزانيةم  ولًز
 ، نيكا النظر يف التدابن امل اشر  التالية:حد

 لددددن    ونيكددددا أن يشددددلهزايدة ساااا ط  اشثااااري شاااابكات ماااادراء أنشااااط  الاااات  م )أم 
 تلويددة                                                                                اسددتدراض الشدد كا  واملنتدددً  اللائلددة وإنشددام شددكه أكثددر هددوع  واسددتلرارا  للت دداد، مددا أجدده 

 ش كة امللارسني  
  ونيكدددا أن  طااااق املاظومااا  ت  م   اااى ن لاااربامج الااا   " جم س/ساااوق م  وماااات " إنشااااء   )بم  

هيكلة تفيفة وي فى عليه الهاب  الرمسي، و لن لتوفن مدلوما                                     يكون هذا احليز على اتنرتنت م يكم  
مستكللة ابستلرار عا احتياجا  التدلم واريهط الرئيسية والتهويرا  جلي  املنظلا   وستكلا فائدته  

فلطم لفر  التداون، وتس يه استيداب الدديناميا  علدى نهداب  يف تيسن الرصد املستلر )وليس السنوي  
 د  توقيح ام للوافديا اجدد ما امل نيني املتخصصني يف جما، التدلم  املنظومة )و ً 
 األمام املتحادة ماظ اتاحلد من احلواجز اإلداري  اليت ت رتض الت اان في ا بني  )عم 

جمددا، جددراما  التشددغيه  ا  الصددلة ابلتددداون يف عددا طريددق حتدددير سياسددا  الددتدلم وقواعددد الشددرام وإ
 تش ي  ت اد، مفتوح بلدر أكرب لربامج التدلم إقافة إىل  ختهيط وتهوير برامج التدلم،

ونيكا أن ت ا  إىل هذه اللائلة تدابن أترى جيري حبث ا يف مواق  أترى ما هذا التلرير   -169
شرتك، اسا  مدسسية بش ن التدلم )وق  إطار مبدم هذه التدابن ما تم، اعتلاد سي اختا ونيكا  

الفنيني يف جما، الدتدلم، واعتفداب علدى بدرامج تدلدم مشدرتكة علدى نهداب  أو تكليف جملوعة افرتاقية ما
                                                                                              املنظومة وتنفيذها، وما إىل  لنم أو اسدتخدام أدوا  الدتدلم اللائلدة علدى التكنولوجيدا اسدتخداما  أكثدر  

  ومنصددة تدلددم اولولددةاملتدللددة ابلددتدلم  وشدد ادا  الددتدلم اتلكرتونيددة  كفددام  )منصددة لت دداد، املدلومددا 
 بني منصا  التدلم  وبرامج التدلم اتلكرتوين املفتوحةم  للتواصهتتيارية لمستخدام املشرتك  ومداين ا

 برامج الت  م   ى نطاق املاظوم  3-4-3 
للت                 املنظومددددددة )الدددددد  صدددددد   دصددددددديواسددددددتنتج اعسددددددتدراض وجددددددود ىييددددددد قددددددوي للددددددربامج علددددددى  -170

شرتكة )ال  وقدت ا منظلة رائد  ولكن ا مفيد  على عستخدام ا على نهاب املنظومةم و أو الربامج امل
املنظومدة،  صدديدمن دا الدربامج علدى       ردا   30مستوى املنظومةم  وما بني الردود الثمبة والثمبني، يف ه 

 وشفدت ع ارا  الت ييد هذه بتدليلا  وأفكار موقوعية   بينلا التزمت الردود الثمبة ال اقية احلياد 
 صددديدر ابملمحظددة عدددم وجددود اتفدداب بشدد ن نهدداب بددرامج الددتدلم املوحددد  علددى هددن أندده جيددد -171

درجت ددا أو أولويت ددا  فدد دم املنظلددا ، وإن كددان يوافددق علددى جملوعددة )عدددود م مددا  بشدد ن املنظومددة أو
أي إفدراغ يف ته يدق هدذا الدن ج، ويدكدد مدا جديدد احلاجدة إىل ذر إ ام تدوتى احلد يالربامج املشرتكة، فلنده 

 برامج تاصة بوكالة بدين ا  
أكثدر نظدامي وما بني الردود اتجيابية الدديد ، وقف املفتش على موقفني  شئني بشد ن  دج  -172

ر بشددكه أكثدد دلومددا  ، يديددد ت دداد، امل"مددر "                                               للل ددي قدددما   ونيكددا اعت ددار أحددد هددذيا املددوقفني   ددا  
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يف جما، التدلم ويرتك يف مدظم األحيان لكه منظلة صمحية أن تلرر  احلاصلة  بش ن التهورا            انفتاحا  
حي دذ  "جاماد"أو  "نظاامي"مىت تتداون وبش ن أي برامج نيكن دا أن تتدداون  أمدا الدن ج الثداين ف دو  دج 

بددم األحكدام املتدللدة ومدة، مد  اب املنظفيلا ي دو جملوعة أساسية عدد  بوقوح ما الربامج علدى نهد 
                                     ابلتلاسم اعتتياري لربامج أكثر حتديدا   

وفيلدا يتدلدق مبوقدوعا  ومواقدي  بدرامج الددتدلم املوحدد  علدى نهداب املنظومدة، ي ددو أن هندداك  -173
 بش ن أوليتني قصويني ما: اتدار  واللياد          ك نا           تلاراب  
 يف مدظل ا فرتضتشرتكة بش ن هذا املوقوع تفتيش املوحد  ال وي دو أن الردود على است يان -174

أن الربامج ال   رى على اتنرتنت سو  تكون مشرتكة، يف حني ع يذكر الربامج احل ورية ابلتحديد 
إع عدد قليه من ا  ولده هذا األمر ط يدي، ألن تلاسم الربامج على اتنرتندت أسد ه بكثدن يف التنفيدذ 

ية قليلة  هن أنه ع يوجد س ب نين  ما أن تلوم الربامج احل ورية ليف إقافسوى تكا وع ترتتب عليه
ها، حيثلددا                ددا بدده وتوحيددد                                   لكفددام  والرتكيددز  وقددد تشددله مواممت  يف اعلددى أسدداس بدددم املددداين املشددرتكة 

 أمكا، أنشهة مشرتكة لتدريب املدربني 
اك جان دان علليدان يف الدربامج وليدة، هند لدلده الد، وكلا ترب ه الردود الوارد  مدا منظلدة ا       وأتنا   -175

املواممدة امللكندة علدى نهداب املنظومدة  األو، هدو تصدليم هدذه الدربامج وم دلو ا  والثداين يف املوحد  أو 
ً   يلدزمالربامج املوحدد ، الدذي ع  إجنازهو    فدلدى                         حدىت وإن كدان اوتدوى موحددا           وموحددا                  أن يكدون مركدز

علددى نهدداب املنظومددة، علددى أن         موحدددا                      رتنددت ابعت دداره بر جمددا  علددى اعنبددر مج  سدد يه املثددا،، نيكددا وقدد 
تلدمدده بدددم املنظلددا  بصددور  مسددتللة، مددا تددم، منصددا  تدلددم تاصددة  ددا، ولدديس مددا تددم، نظددام 
مركددزي واحددد  وهددذه هددي امللارسددة اللائلددة ابلفددده إىل حددد مددا، حيددر يلدددم عدددد قليدده مددا الدددورا  

علددى                                                       ، دور  الددوعي األمددن األساسددي يف بيئددة امليدددان املتاحددة حاليددا         ا مددثم  من دد  -نددت التدري يددة علددى اعنرت 
الدديدددد مدددا منصدددا  الدددتدلم يف املنظومدددة  وين غدددي النظدددر يف توافدددق األشدددكا، املدروقدددة علدددى اتنرتندددت، 

 وترابط منصا  التدلم، وقابلية ش ادا  التدلم املوحد  للنله، يف إطار حه شامه 

 م يا التخعيص حسب مواصفات   
مددا األفكددار السددائد  لدددى مدددرام أنشددهة الددتدلم التحسددب لدددورا  تدري يددة موحددد  وخمصصددة  -176

مبواصددفا  مدينددة لتل يددة احتياجددا  عدددد  لللنظلددا   فدلددى سدد يه املثددا،، يلددرتح اجملي ددون مددا بددر مج 
ختصديص هدذه                     كداع  أن ختتدار أي دا  األهذية الداملي جملوعة مشرتكة ما حلو، التدلم، حير نيكدا للو 

ملشددددرتكة مبواصددددفا  مدينددددة حسددددب إجددددراما  ويارسددددا  عدددددد  بكدددده وكالددددة  وابملثدددده، تشددددله املددددوارد ا
إحالة "، ال  نيكا لللنظلا  أن ت يف إلي ا "املواد األساسية"اقرتاحا  منظلة الدله الدولية تلاسم  

ما في ا  اجملاع  ال  ختتلف ملداجة تصوصياهتا يفيف بداية دور  تدري ية، أو وحد  كاملة،  "حاسوبية
 بيا   الليم والتداريف والسياسا   حير
د  مرونة الربامج املوحد  ومداجة الشواهه املتدللدة                             ولئا كان هذا التدبن مدلوع   -177 فيلا ي دو لًز

       ال دا  ه الشدواهه بدنايدة  وهابلربامج اتلزامية ال  ع تراعي تصوصيا  املنظلا ، فلنه ين غي مداجة هدذ
ما يهغى الهاب  الذا  على املنظلا  به يدة احلا، فت الغ يف الت كيد على تصوصياهتا، وقد تل   إىل 

  وقد يددي  لدن إىل عددد ك دن مدا                               لا ع يكون اة ما يربره موقوعيا  نالتخصيص مبواصفا  مدينة حي
وحتديث ا  وجيده صيانة الربامج   النا ة عا التوحيدالنسخ املخصصة للربامج املوحد ، يا ي هه الوفورا

         صد ا         أمرا  
ولت نددددب التخصدددديص املفددددرغ، ين غددددي أن تكددددون اددددة جملوعددددة واقددددحة مددددا اللواعددددد املشددددرتكة  -178
يتدلددددق ابلتخصدددديص وتفريدددد  اتصدددددارا   ونيكددددا أن يكددددون اقددددرتاح منظلددددة الدلدددده الدوليددددة قصددددر  فيلددددا
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عندددد ال دددرور ، دون تددددديه            صدددلة  امدددا  أو وحددددا  تدري يدددة منفالتخصددديص علدددى إقدددافة عتدددوى توطئدددة 
اوتوى املشرتك األساسي، نلهة انهدمب جيدد  لللواعدد الد  حتددد إمكانيدة ختصديص الددورا  التدري يدة 

 املشرتكة، م  السلاح يف الوقت  اته ابملرونة ال نام   

 احلوك   اامل كي    
 داه الدربامج الد  هلدا  مدا التوحيدد واتلدزام ال  هي على قدر أكربج                                ويف املناقشة املتدللة ابلند   -179

أميددة علددى نهدداب املنظومددة، هندداك مسدد لة ابلغددة األميددة هددي تو يدد  املسدددولية عددا هددذه الددربامج وملكيت ددا 
لمسدتخدام يف منظومدة     ا  كون بدم الربامج اجاهز  املتاحدة يف السدوب مناسد يعلى وكاع  مدينة  وقد 

دظدددم الدددربامج داتددده املنظومدددة  وابلنسددد ة لددد دم ددددني تكييدددف أو إنشدددام متحدددد   هدددن أنددده قدددد يتاألمدددم امل
، بددر مج الددوعي األمددن      مددثم  املواقددي ، مددا الواقدد  ان اريددرب  املتدللددة ابوتددوى توجددد يف وكدداع  مدينددة )

ولكددا ابلنسدد ة  األساسددي يف بيئددة امليدددان الددذي أحدبتدده إدار  شدددون السددممة واألمددا ابألمددم املتحددد م،
         اما            ا واقحا    أترى قد ع يكون هذملواقي
الوكددداع  املتهوعدددة نيكن دددا أن تشدددرتك يف  أن ويشدددن رد صدددندوب األمدددم املتحدددد  للسدددكان إىل -180

أن ختصص ميزانيا  الدتدلم الدداتلي تنشدام هدذه الدربامج )بينلدا        أي ا   ونيكن اإحداث برامج مشرتكة، 
 لفم  سيلو، التنفيذ بشكه خمت

دددرت  ابلدددور الرائدد احلددايل لكليددة ت  رد هيئددة األمدم املتحددد  لللددرأ ، الد وتدر يت ددلنه وادة  ددج  -181
                                     يط عللدا  ابألنشدهة امللابلدة الد  ت دهل   دا حتد موظفي منظومة األمدم املتحدد  يف وقد  بدرامج مشدرتكة و 

وكالددة رائددد               لددرتح أن ت دددني  ت  و الل ندة الدائلددة املشددرتكة بددني الوكداع  ومكتددب تنسدديق الشدددون اتنسدانية
 للربامج على نهاب املنظومة  "مالكة" ويه أساسي عدد بوصف ا  ا  
وهكذا نيكدا وقد  تهدة حوكلدة ع لد س في دا لتيسدن ودعدم نظدام فددا، ومل دو، علدى نهداب  -182

 واس  تنشام برامج موحد  على نهاب املنظومة وتد دها 
 يف إ اداد الادارات التدريبيا  اتقا هاا رتاكاالشا ،  دد  تيسدن "أكثر مرونة"              وإ ا ات     ج  -183

إىل حد ك ن، ع  د  حتديد برامج موحد  على نهداب املنظومدة، فدلن اهتلامده نيكدا أن ينصدب علدى 
 مداين لوق  برامج التدلم  وحتديدالت اد، الفدا، لللدلوما  

األمددم املتحدددد  ولتيسددن علليدددة إحددداث بدددرامج مشددرتكة علدددى نهدداب املنظومدددة، تلددرتح مفوقدددية  -184
 كخهو  أوىل:  مجا   افرتاضي لشدون المجئني املشاركة يف 

أن نتلاسم تغهية احتياجاتنا ل جلني اللصن واملتوسط  لا يكون إبمكاننا  حيث’      
عداد  وما ش ن هذا الن ج أن يوفر مدلوما  املشاري  ال  هي قيد ات أن نتلاسم       أي ا  نيكنا  

مينا، ومدا  حيدة                                         نسدتخدم ا مدا الوكداع  األتدرى لفائدد  مسدتخد  عا الدربامج الد  نيكدا أن 
أن يشدد   مشدداركة                                                                   أتددرى، يتددي  لنددا  نددب ا دواجيددة الددربامج وامليزانيددة  وهددذا مددا شدد نه أي ددا  

 ‘ فيلا بين ا الوكاع  يف تهوير اوتوى
اب املنظومدة يني املتخصصني يف جما، التدلم على نهنهذه اجلاعة اعفرتاقية ما الفوستكون  -185

. ايابغااي أن تضاام هااذ  وارد لكددي ت ددهل  بوعيت دداإىل قدددر متواقدد  مددا املدد حباجددة إىل كيددان تيسددني و 
 اجل ا   من الفايني يف جمال الت  م،   ى سبيل املثال ال احلعر، مسؤايل املوارد البشري .

عدمو  علدى  لدن،    املفتش بلو  على تثلني هذه اجلاعة ما الفنيني يف جما، التدلم  و وش -186
ا  الديناميدة اللائلدة ملددرام أنشدهة الدتدلم أن ع ين غي إنشام هذا اجلاعة مدا الصدفر  إ  نيكدا للشد ك
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يكددون  تواصدده علل ددا اجلدداعي، ولكن ددا حتتدداع إىل مزيددد مددا اععددرتا  والدددعم املدسسدديني، وين غددي أن
    لدى جمالس اتدار  والرؤسام التنفيذيني لللنظلا              صوهتا مسلوعا  

وع هرو أن تشدر قلة ما املنظلا   ن التدريب املوحد امللرر على نهاب املنظومدة مدا شد نه  -187
يللددده مدددا اسدددتلمهلا يف وقددد  تهدددط الدددتدلم لددددي ا وتصدددليم بدددرامج الدددتدلم  هدددن أ دددا، ع تزيدددد علدددى أن 

ه مددا األدلددة الدد  توقدد  املندزلددة، وع تلدددم إع اللليدد  األبددراع قددف التلليديددة الدد  تددربر علليددةتدكددس املوا
لدددذي جيدددده املزيدددد مدددا اعتسددداب والتنسددديق والتلدددارب علدددى نهددداب املنظومدددة حيدددد مدددا اسدددتلمهلا السددد ب ا

 سل ية وكيف يتم  لن  نتائجويتس ب يف 
حتسددني اعتسدداب والتنسدديق والتلددارب يف سياسددا  ويارسددا  الددتدلم علددى صددديد             ونيكددا أي ددا   -188

د يف  ت موسدددله هدددمدور و مددددرام أنشدددهة الدددتدلم وفنيدددي الدددتدلم مكاندددة    إبدددرا منظومدددة األمدددم املتحدددد ، بدددًز
علليا  صن  اللرار  ويف هذا الصدد، يرحب املفتش بفكر  إنشام فريق عامه دائم جديد مدن ابلتدلم 

 ير، يف إطار ش كة املوارد ال شرية حتت رعاية جملس الرؤسام التنفيذيني والتهو 

 تقاسم التكاليف  

ً  مسددددد لة التلويددددده  وتلدددددرتح عدددددد  منظلدددددا  )وع سددددديلا الل ندددددة ملسدددددائه ومدددددا ا -189                                                            األكثدددددر حتدددددد
اعقتصدددادية واعجتلاعيدددة اسددديا واوددديط اهلدددادئم تلاسدددم تكددداليف تهدددوير وتنفيدددذ التددددريب املوحدددد بدددني 
املنظلددا  املشدداركة، و لددن ابلتناسددب مدد  عدددد املتدللددني املسدد لني يف الددربامج  ويلددرتح مكتددب األمددم 

  ريددددما  املشددداري  أن يدددتم  لدددن مدددا تدددم، مددددفوعا  تدددراتيص املسدددتدللني  وتلدددرتح املنظلدددة املتحدددد
نظلدا  أتدرى ومنظلة األمم املتحد  للتنليدة الصدناعية ومنظلدة الصدحة الدامليدة وعدد  مال حرية الدولية 

نظلدا  تلاسم التكداليف علدى أسداس عددد املدوظفني املشداركني يف الدربامج املشدرتكة  ويتوقد  عددد مدا امل
 لللنظلا  الصغن  ال  ع يتوفر هلا  ويه كا                                          )ما ق يه األونروام توفن تدريب موحد جما   

للرأ ، مثمم ابلدور اووري ، تذكر بدم املنظلا  )هيئة األمم املتحد  ل                   وبصور  أكثر حتديدا   -190
يب موحدد وتلدرتح أن يتداح الذي ين غي أن ت هل  به كلية موظفي منظومة األمم املتحد  يف تلدد  تددر 
للدائم علدى الرسدوم، الدذي للكلية التلويه األساسي ألدام هذا الدور وأع ته ق م دأ اسرتداد التكاليف ا

الت وياااال يف ظدددده هددددذه الظددددرو ، ين غددددي أن يددددوفر جيددددده براجم ددددا هددددن ميسددددور  لددددددد مددددا املنظلددددا   و 
ما يكفي ما رأس املا، األويل، ال  ين غي أن ي اهى بتلويه ما املنظلا  املستفيد  لتغهية  األساسي

 ا  الصلة تغهية كاملة  التكاليف  
،م وقدم اقرتاحا  يابلة بر مج األهذية الداملي )مسامة مركزية مدز   برسوم ملابده اعسدتدلا -191

 م على اعشرتاكا م و ج قائ "هيئة مركزية"ومنظلة الدله الدولية )
نسددددخ وتو يدددد  اوتددددوى الرقلددددي دون تك ددددد تكدددداليف  تسدددد يهوتدددددو، بدددددم املدسسددددا  علددددى  -192

إقددافية  فدلدددى سددد يه املثدددا،، تدددرد الل ندددة اعقتصدددادية واعجتلاعيدددة اسددديا واوددديط اهلدددادئ  ن الددددورا  
قيددا  أو حلددوب اتنسددان، ى اتنرتنددتم، مددا ق يدده التدددريب اتلزامددي علددى األتمالتدري يددة )املتاحددة علدد 

 نيكا أن تتاح على نهاب أوس  دون تكاليف إقافية  
أهل ية املنظلا  ع تديد فكر  برامج التدلم على نهاب  كونيف  مش دة ويللس املفتش بوادر  -193

ة، ترتاوح بدني تلاسدم التكداليف والدربامج اجملانيدة                                                املنظومة فحسب، به إ ا تلرتح أي ا  وليا   ويه يكن
 للوكاع  ال  تواجه حتدً  يف التلويه 

إىل الاظار  ايد و املفتش مديري أنشط  الت  م يف مجيع مؤسسات ماظوم  األمم املتحادة -194
يف إمكاني  استخدام خطط ل ت ويل   ى نطاق املاظوم  من شأهنا أن حتقق افورات يف احلجام مان 

 .اإدراج املاظ ات األقل موردال مواص   تطوير برامج الت  م   ى نطاق املاظوم ، أج
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 املوظفني اتعورا م اخنراط  -4 
 املوظفني اخنراط 4-1 

 انقعااملوظفني  اخنراطال يزال أساس   

مدددا                                                                   دعي مدظدددم املنظلدددا  الددد  استشدددن  ألهدددراض هدددذا اعسدددتدراض أ دددا تسدددتخدم أسدددلواب  يددد  -195
ية للدتدلمم ل ددلان مراعدا  تصددورا  )استلصداما  املدوظفني، واملشدداورا  املخصصدة، واجملددالس اعستشدار 

املددوظفني ومنظددوراهتم يف حتديددد احتياجددا  املنظلددة مددا الددتدلم وأهدافدده  واددة اتفدداب متزايددد علددى نهدداب 
)أم املوظفددون ومددديروهم، املنظومددة علددى أن املسدددولية عددا الددتدلم والتهددوير ين غددي أن يشددرتك يف ملكيت ددا 

 تدما  التدلم  ولتدلم، )عم وك ار املسدولني اتداريني وملدم)بم واملوارد ال شرية والفنيون يف جما، ا
 يفمدظلدده        ي وبدد قمددا                           املددوظفني ابللدددر الكددايف كثددنا   اخنددراغهددن أن اعسددتدراض تلددص إىل أن  -196

رى  إع ما حني اتر أو يف  اية نشاغ التدلم                                             تلديرا  النوعية والتلييم املخصصة ال  ع   
املدددددوظفني  األو، هدددددو التدددددربم مدددددا  اخندددددراغسددددديان نيكدددددا أن يفسدددددرا عدوديدددددة وادددددة سددددد  ان رئي -197

مدردود عددود يف األولدًو  يكدون هلدا إع اعستلصاما  والتصور الدذي يفيدد  ن التدليلدا  ال دديدة ع 
هم الفدلية لصن  اللرار والتدلم  والس ب الثاين يتدلق ابنددام الثلة يف الهريلة ال  يددي  ا املديرون دور 

،                         ع يدددددعلون الددددتدلم إع قددددوع  ي دددددو أن املددددديريا إ  املددددوظفني وحتفيددددزهم ومكافدددد هتم   اخنددددراغيف التلدددداس 
 مدتربيا أنه يندرع يف جما، اتتصا  موظفي املوارد ال شرية  

إىل اعت ددار تليدديم احتياجددا  الددتدلم جمددرد م لددة                                      وعحددظ بدددم املسدددولني أي ددا  أن هندداك مدديم   -198
                                                    ر السليب أي ا  اخنفاض مدد، است ابة املتدللني لمستلصاما  وقد يفسر هذا التصو  لتصيد األتهام 

 والتلييلا   فخلق بلافة تدلم جديد  يدن تدزيز التدلم ك دا  تهلدية وتشاركية 
، ولددذلن ين غددي م40)املددوظفني ابلددغ األميددة يف علليددا  التغيددن اخنددراغأن                     ومددا املسددلم بدده أي ددا   -199

ن لك دار أللدتدلم  والواقد ،                                    ك زم ما نظام إيكولوجي أوسد  نهاقدا  ش ن دورهم الفدلي   عدم التلليه ما
ي دددهلدون بددده مدددا تدددم،: )أم تدزيدددز إبدددرا  الدددتدلم ومسدددامته الدامدددة يف الدددوعً         هامدددا                 املسددددولني دورا  

اختا   شفافة، ومراعاهتا يف علليا  جةنتائج استلصاما  املوظفني مدا  مداجةاملدسسية  )بم وقلان  
املنظلددة، حيثلددا أمكددا وحسددب اعقت ددام  )عم وكفالددة إبددمج املددوظفني علددى نهدداب واسدد   اللددرارا  يف

شددن استلصددام مددوظفي يابلتغيددنا ، عنددد إدتاهلددا، واععددرتا  بف دده املددوظفني الددذيا ح ددوا علي ددا  و 
 تدلم م  رؤسائ م يف املائة فلط ما املوظفني يناقشون توقدا  ال 18وحد  التفتيش املشرتكة إىل أن 

املددوظفني يف حتديددد احتياجددا  الددتدلم علددى أندده دور  مسددتلر  مبشدداركة  اخنددراغوين غددي مداملددة  -200
تلددد  تدليلددا  و وتفاعدده مسددتلريا يف: )أم حتديددد اعحتياجددا  وتوجيدده أهدددا  عتددوى الددتدلم  )بم 

الددتدلم مدد   تكددوين أبنددام إ ددا اسددتخدام التليدديم الو تهددوير املندداهج الدراسددية، عنددد اعقت ددام  )عم علددى 
حتسدني أسداليب وأدوا  تليديم الندواتج حدىت يتد تى لللدوظفني و إجدرام تددديم   )دم يف التحلدي ابملروندة 
 تصليم وتنفيذ التدلم يف املستل ه   علىتلد  تدليلاهتم 

للدتدلم، املنظلا  ال  توفر حدوافز ل دلان دعدم مددرام أنشدهة        جيد                         واألرج  أن حتلق نواتج   -201
مون  ن فر  الدتدلم متاحدة ويسد ه احلصدو، علي دا  فدلدى سد يه املثدا،، نيدارس           ر املستخد  وعندما يشد

ال ندن الددويل التدليلدا  املسدتلر  وإدار  األدام املتكدرر ، ابسدتخدام التواصده املسدتلر وحتديدد األولدًو  
 بني املوظفني واملديريا 

__________ 

 مم املتحد  ، إدار  التغين يف مدسسا  منظومة األJIU/REP/2019/4انظر  م40)
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الدتدلم يف وبئدق السياسدا  الدامدة، مدا مل   نده ع يكفدي إدراعوت دأ اتدار  الفدالة ابععدرتا   -202
مرندة ومداهر ، مدا اللاعدد  إىل الللدة  علالدة داملدة اللدو  ال جدده                                   ي نظر إليه على أنده التدزام شدامه  دد  

ويمحظ املفتش ابهتلام اج ود ال  ت ذهلا منظلا  عديد  )مفوقية شدون المجئني، واملنظلة الداملية 
الفكريددة، ومنظلددة الصددحة الدامليددة، وبددر مج األهذيددة الددداملي، وبددر مج األمددم املتحددد  املشددرتك للللكيددة 

ية اتيد ، واألماندددة الدامدددة ل مددم املتحدددد ، ومنظلددة الدلددده الدوليدددة، املدددن بفدددنوس نلددص املناعدددة ال شددر 
الدورا  التدري ية على وبر مج األمم املتحد  ات ائي، بصفة تاصةم ما أجه إدراع أولًو  التدلم يف  

 م ارا  اللياد  لك ار املسدولني  
اذ إجاااراءات لضااا ان ايوصاااي املفاااتش الرؤسااااء التافياااذيني ملاظ اااات األمااام املتحااادة ابختااا  -203

املااوظفني بعااورة ماتظ اا  امساات رة ات اانياا  يف حتديااد األالااوايت اتقياايم احتياجااات الاات  م  اخنااراط
 اإجناز أنشط  الت  م.

 يف نظام إدارة األداء        كافيا                 مدمج إدماجا   لت  م غريا  
إىل        ري دددا   دددا، تشدددن عيددد  املنظلدددا  تلتويف مددددرض السددددا، عدددا تت ددد  احتياجدددا  الدددتدلم وتل ي -204

حدو، مدا إ ا         ك دنا                                                                              تهط التهوير والتليد ابلتدريب يف نظام إدار  أدام املدوظفني  وختتلدف اارام اتتمفدا  
تليد  ا مسدولية تل  على عاتق مديري الدلليدا  أو مدديري املدوارد كان رصد تهط تدلم املوظفني وال

مرصود                            ا  لن، إ  ع نيلكون أمواع  ال شرية  ويدعي بدم مديري الدلليا  أنه ع نيكا مساملت م ع
 لتل ية احتياجا  التدلم  

م مدددد  املشدددد د الدددددا                                                         وعددددمو  علددددى  لددددن، قددددد ع يكددددون الددددداف  الفددددردي لللددددوظفني متلاشدددديا   -205
ة ليلياحل ةشخصيال مصلحت ملمحتياجا  املدسسية  وقد ع حتدو املوظفني سوى تهلداهتم امل نية، أو 

علدددى                   سدددل يا  أو يدددرون أن                                                ة ووفددداق م املدرفيدددة  وقدددد يتخدددذ الددد دم مدددن م موقفدددا  حتسدددني م ددداراهتم امل نيددد  يف
           اسدددت اقيا                   خدددذ وتدددرون موقفدددا  املنظلدددة أن تدددوفر بيئدددة تدلدددم تسدددتند إىل احلدددوافز واملكافدددر  امل نيدددة  وقدددد يت

 اععرتا   وجيدب مداجدة هدذيا املنظدوريا املختلفدني بدنايدة ل دلان كفدام نيه الفر  و  ويهال ون بتوفن
 التدلم واملساملة يف استخدام موارد التدلم  

ونيكا أن تدز  املسدولية املشرتكة لللديريا واملوظفني يف ختهديط أولدًو  الدتدلم ملكيدة نتدائج  -206
لتدلم واملساملة  وما اجملاع  ال  مت حتديدها أبنام اعستدراض قرور  حتسني الصدلة بدني الدتدلم وإدار  ا

ً  األدام، ابعت ارهدددا حتددد  فثلددددة يواجددده مدظدددم املنظلددددا ، بصدددر  النظددددر عدددا تدددوافر املددددوارد املاليدددة         ك ددددنا        د
مددددا احتلددددا، عدددددم اسددددتخدام  حددددوافز األدام بددددربامج الددددتدلم لدددددي ا، يددددا يزيددددد ع تددددربط منظلددددا  كثددددن 

 تلديرها ابللدر الكايف عدم استثلاراهتا يف جما، التدلم و 
  وأشددار  الشددواهه       سدديئا                            مددا جانددب مسددتخدميه تلييلددا   نفسددهوكددان تليدديم نظددام إدار  األدام  -207

، ما على وجه التحديد إىل ما يلي: )أم انددام روابط بني إدار  األدام والدناصر األترى تدار  املواهب
نظددام إدار  األدام  تفيددد  نق يدده التوظيددف والتهددوير الددوظيفي، )بم وتصددورا  املددديريا واملددوظفني الدد  

مدا يوبددق                                                                       للغايدة ويلدوم علدى امللاي دة عنددما يتدلدق األمدر ابلدتدلم  ونتي دة لدذلن، كثدنا   نظدام ميكدانيكي
املددددوظفني ومددددديري  صددددفو يف األدام يف فددددراج دون أي متابدددددة فدليددددة بسدددد ب عدددددم ف ددددم املسدددددوليا  

مدا تدم، علليدا  مراجددة حسدااب                                                           الدلليا  وموظفي املوارد ال شرية  وىكد  هدذه النتي دة أي دا  
يف املائددة  14 مل يدددرب إع  ويف السددياب نفسدده، م41)دام يف األمددم املتحدد األة لللددوارد ال شددرية وإدار  سدابل

__________ 

 Office of Internal Oversight Services, “Evaluation of the Department of Management-Office of م41)

Human Resources Management”, 6 March 2018  
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كة عا رقاهم ال الغ عا ختهيط التدلم والتهوير ما اجملي ني على استلصام موظفي وحد  التفتيش املشرت 
 م الشديد يف املائة عا عدم رقاه 25فيلا يتدلق بدللية تلييم األدام، بينلا أعرب 

 ي شدكه مدا األشدكا،         كافيدا                                                             ومل حيدد اعستدراض إع أربدة نظم تدار  التدلم ترت ط ارت اطدا   -208
)منظلة الدله الدولية، وبر مج األهذية الداملي، واملنظلة   وتهط تدلم املوظفني  ةبنظم األدام اتلكرتوني

                                        ثدده، ع ت سددتخد م التلييلددا  السددابلة لتخهدديط الدامليددة للللكيددة الفكريددة، ومنظلددة الصددحة الدامليددةم  وابمل
اللو  الداملة يف توجيه عللية التوظيف اودد  اهلد  لتل ية احتياجا  املنظلة، ألن التوظيف والتهوير 

ي ع يرت هدددان ابل دددرور  ابألدام  وع تسدددتخدم مدلومدددا  األدام يف التهدددوير الدددوظيفي  وع جيدددري الدددوظيف
 دللة جب ود املوظفني التدري ية والتهويرية عند النظر يف تلدم م الوظيفي  عاد  تلييم املدلوما  املت

 د   2017يف عام وأفاد مكتب املوارد ال شرية  نه مت إجرام تلييم شامه عحتياجا  التدلم  -209
   وكان اهلد  ما التليديم هدو مسداعد  املدديريا علدى      فداع                                         ربط حلو، التدلم ابألولًو  املدسسية ربها  

د  اسددددتخدام مدددددوارد الددددتدلم اسدددددتخداما                                                                                    حتديددددد األولدددددًو  واعحتياجددددا  املتخللدددددة لدددددد  قهاعدددددا  وً 
، مددا هددن الواقدد  مددا إ ا كانددت كيددا                                                         اسددرتاتي يا   ولددئا بددذلت ج ددود ك ددن  يف التليدديم، فلندده ع يددزا

  بش  ااألمانة الدامة ل مم املتحد  قد تصرفت بنام التوصيا  وكيف تصرفت 
كون الداف  يوكلا مت الت كيد عليه، فلن التدلم الفدا، ينهوي على مسدولية بمبية: فم بد أن  -210

وأن حيظددى بتلكددني مدا املنظلددة  ويف هددذه مددا املدديريا،                              إىل املددوظفني، وأن يكدون مدددعوما                إليده مسددتندا  
د  ات سدداب أنشددهة الددتدلم يف املدادلددة، يدددد دور املددديريا أساسدديا  وسيسدد م تنفيددذ التوصددية التاليددة يف ً 

 اتطار الدام تدار  املواهب 
 4التوصي  

يابغاااي أن يتخاااذ الرؤسااااء التافياااذيون ملاظ اااات األمااام املتحااادة اإلجاااراءات الااايت يراهناااا 
حسااااني إدراج خطااااط ت  اااام املاااوظفني يف تقيي ااااات أدائهاااام اضاااا ان مساااااءل  مااساااب  لت

 املديرين  ن التافيذ.
 

 تعورات املوظفني  4-2 
ما الواق  أن استلصام التصورا  يارسة  اتيدة وين غدي أن تدتدذ نتائ  دا علدى هدذا النحدو   -211

مدددم املتحدددد ، أمدددر أساسدددي  هدددن أن أميدددة رأس املدددا، ال شدددري يف أي منظلدددة، وع سددديلا يف منظومدددة األ
  م42)"تلدداس املنظلددا  اليددوم علددى  ددو متزايددد بدمقاهتددا مدد  الددداملني في ددا"إىل حبددر حدددير،            واسددتنادا  

ولدذلن، فدلن تصدورا  املدوظفني بشد ن سياسدا  الددتدلم ويارسداته م لدة أي دا  ويصددب هدذا ابألحددرى 
 املوظفني  على اعستدراض احلايل، الذي ينصب تركيزه الرئيسي على تدلم 

لللدلوما  ال  عدت ما مصادر مدسسية رمسية، أجر  وحد  التفتيش املشرتكة             واستكلاع   -212
منظلدددة مشددداركة بتو يددد   27  وقامدددت 2020را  املدددوظفني تدددم، الربددد  األو، مدددا عدددام استلصدددام لتصدددو 

يف  39دير وما فوب، ويف املائة ما اجملي ني ما مستوى امل 3  وكان        موظفا    9  564اعستلصام، ورد عليه  
يف املائددة مددا فئددة اريدددما  الدامددة  وكددان ابقددي اجملي ددني مددا مددوظفي اريدمددة  30و املائددة مددا الفئددة الفنيددة

امليدانية واملدوظفني الدوطنيني، واملتداقدديا بدلدود قصدن  األجده، وهدنهم  و كدر أكثدر مدا نصدف اجملي دني 
 يف املائةم أ م ي هلدون مبسدوليا  إدارية  57)

__________ 

  ”Deloitte, “2018 Deloitte Global Human Capital Trends. The rise of the social enterprise م42)
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 واخندراط ممكانية احلصو، على فر  الدتدلم، وحبر أحد أجزام اعستلصام تصور املوظفني ت -213
 يف تلييم اعحتياجا ، والدوامه التحفيزية، ودرجة الرقا عا نوعية وأمية حلو، التدلم ال  يتم توفنها  

اع إلي ددا املوظفددون وطلددب اجددزم ااتددر مددا اعستلصددام ورام بشدد ن امل ددارا  اجديددد  الدد  حيتدد  -214
اللائلددة علددى  األشددكا،ا وتهويرهددا مددا تددم، أشددكا، الددتدلم التلليديددة و واملددديرون والدد  نيكددا اكتسددا 

 التكنولوجيا، حير طرحت أسئلة علا يلي:
 أهم جماع  التدريب ما أجه تهوير م ارا  املوظفني للسنوا  اللادمة  )أم

 ورها موظفو األمم املتحد  أهم امل ارا  الشخصية ال  ين غي أن يه )بم
   يف م ارا  املديريا، يف الوقت احلاقر اللدرا  ندر أكثر  )عم

                                                                              وقد أ درجت بدم نتائج اعستلصام يف الفروع  ا  الصلة ما هذا التلرير يف سدياقا  أكثدر  -215
ئلة املتددددد                                                                                 حتديدددا  أمددا النتددائج املت ليددة فلخصددت يف فئتددني: )أم اارام الدد  أ عددرب عن ددا ردا  علددى األسدد 

 ن ا يف أجوبة مفتوحة ارييارا   )بم أهم اارام املدرب ع

 الاتائج الرئيسي   آراء األغ بي  )أ( 
 املوظفني فيلا يتدلق  نشهة التدلم ال  شاركوا في ا على النحو التايل: درجة رقا      أ علت -216

 أنشهة التدلم   ا يف املائة ما املوظفني  11  وصفنوعية أنشهة التدلم: بوجه عام،   )أم 
يف املائدددة مدددا اجملي دددني، كاندددت النوعيدددة  20يف املائدددة   دددا جيدددد   وابلنسددد ة ملدددا مددلددده  60 صدددنف ايتدددا   و 

 أو هن امللتندني أقلية                                متوسهة  ويشكه الراقون جزئيا  
يف منظومددة ين غددي حتسددني فددر  احلصددو، علددى الددتدلم الدد  توفرهددا مدسسددا  أتددرى  )بم 
د : فددرهم التوسدد  يف وسددائه اعتصددا،، يدتلددد أكثددر مددا نصددف املددوظفني أن التدددر  علددى األمددم املتحدد 

يف املائدةم أو  38فر  الدتدلم الد  تتيح دا منظلدا  أتدرى هدن منظلداهتم واحلصدو، علي دا أمدر صددب )
 يف املائةم  13)          صدب جدا  
اجملي ددددني أن  يف املائددددة مددددا 42  يددددرى إن التدددددريب اتلزامددددي م ددددم مبددددا فيدددده الكفايددددة: إ )عم 

                        يف املائة أنه م م جدا   22التدريب اتلزامي م م لدلل م احلايل، ويرى 
ع يلدم مكان الدله الدعم الكايف: إ  يشدر املوظفون   م ع يتللون الددعم علدى  )دم 
ارد يف املائددةم مددا حيددر األدوا  واملددو  54)        جزئيددا                                     يف املائددةم أو أ ددم ع يتللددون إع دعلددا   17اتطددمب )

 املتاحة لتل ية احتياجا  التدلم املستلر   
يف املائدة ليسدوا    43و   يف املائدة مدا اجملي دني هدن راقدني بشدد   23ين غي حتسني التوجيه:  )هدم  

يف املائدة فلدط راقدون    22مدا املشدرفني واألقدران األكثدر تدرب   و عا التوجيه الذي يتللونه                   راقني إع جزئيا  
 يشدرون   م يستفيدون ما التوجيه    فيلا يفرتض ع   أل م ائة ع رأي هلم،  يف امل   12يف حني أن        جدا  
                                                                : ط لب إىل اجملي ني على اعستلصام  كر جماع  التدريب ال  يدتربو ا أكثدر  أهم جماع  التدريب  -217

دار  املشداري ،  واتدار ، وإ                                                                        أمية يف تهويرهم امل ن يف املستل ه اللريدب  وجدام  علدى رأس تف ديمهتم الليداد   
 أد ه    13وع  ال يا   وحتليل ا، واعستدداد لمبتكار، وامل ارا  الرقلية، كلا هو م ني يف الشكه  
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  13الشكه   
 أهم جماالت التدريب من أجل التطوير املهين

 
 

ويمحظ املفتش، على رأس اللائلة، وجود مزيج ما جماع  الدتدلم التلليديدة نيكدا التن دد  دا  -218
، إىل جانب املواقي  "الرصد والتلييم"، و"إدار  املشاري "، و"اللياد  واتدار "إىل حد مدلو،، ما ق يه  

  "امل ارا  الرقلية"و "اعستدداد لمبتكار"املرت هة بثلافة التدلم اجديد ، ما ق يه 
لدله يف جمداع  ويف الوقت نفسه، يشن اعستلصام إىل أنه ع تزا، اة حاجة إىل املزيد ما ا -219

د  التدداون والتحلدي  املدزولدةالتدلم الد  توسد  األفدق امل دن ل مدم املتحدد  بت داو  األبدراع  التلليديدة، وً 
سدديب ملسددتًو  التنسدديق فيلددا بددني الوكدداع  والدلدده اعخنفدداض النكلددا أن برؤيددة علددى نهدداب املنظومددة   

اخنفاض مللوس إىل حد ما، ويربر احلاجة إىل   اجلاعي وأدوار ومسدوليا  منظومة األمم املتحد  ككه
د  التنسيق والتلارب بني برامج التدلم على نهاب املنظومة   ً 

الم مدة لتحويده كيدا   األمدم ويد، اعخنفاض الظاهر ملستوى اعهتلام ابمل ارا  الشخصية  -220
املهلوبددة للحفددا  علددى  املتحددد  إىل منظلددا  مرنددة، علددى قددرور  املزيددد مددا الدلدده علددى ف ددم التحددوع 

 األمية التشغيلية ملنظومة األمم املتحد  يف بيئة تنافسية ودينامية للغاية 
  4اتطار   

 املاظ   املرن 
التددوا ن اجديددد بددني اعسددتلرار والديناميددة  فالشددكه التلليدددي املنظلددة املرنددة هددو مف ددوم يصددف  

عسدتلرار  هراض األ                    هيكلي، مصلم أساسا  السائد لللنظلة هو شكه ببت، ومندز،، بتسلسه هرمي 
وتتدددفق األهدددا  واللددرارا   ددو أسددفه التسلسدده اهلرمددي  واهليكدده قددوي، ولكندده يف كثددن مددا األحيددان 

احلركة  وعلى النليم ما  لن، تدله املنظلا  املرنة يف شكه ش كا  ما األفرقة ال    وبهيمجامد  
  والسدلة الرئيسدية لللنظلدة املرندة هدي اللددر  علدى إعداد  تدله يف دورا  سريدة للدتدلم واختدا  اللدرارا 

السددرعة التشددكيه الكفددد والسددري  لمسددرتاتي يا  واهلياكدده والدلليددا  والندداس والتكنولوجيددا  وت ددا  
  م43)ينددم في ا اليلنيواللدر  على التكيف إىل اعستلرار، يا يسل  ابلتكيف م  بيئة متلل ة 

  
__________ 

  McKinsey&Company, The 5 Trademarks of Agile Organizations, December 2017انظر:  م43)
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يف استفسدارا  عدا ط يددة التحدوع  يف                        :  هب اعستلصدام بديددا  شخصيةتهوير امل ارا  ال -221
بيئددة الددتدلم اجديددد  وامل ددارا  الشخصددية األجدددى يف سددياب األمددم املتحددد   ومبددا أندده ع توجددد جملوعددة 

 10                                                                                    حصرية ما امل ارا  الشخصية املتفق علي ا عامليا ، فلد د عي اجملي ون إىل اعتتيار ما جملوعدة مدا 
ا  املتدللة ابعبتكار يف ملدمة األف ليا ، تلي ا الليداد  وروح ما هذا الل يه  وجام  امل ار م ارا  

 الدله اجلاعي والت بن اعجتلاعي وحه املشكم  املدلد  وسدة احليلة 

   14الشكه   
 املهارات الشخعي  األجد  يف سياق األمم املتحدة

 
 

أمدر  ا   هدن أنده يمحدظ أن  ذه امل ارا  الشخصية هدو  ويدرت  املفتش  ن أي تسلسه هرمي هل  -222
                                                                                              مدظم التشكيم  احلاليدة ملنداهج الدتدلم ع تدكدس امل دارا  الشخصدية الد  ي ددو أن هنداك طل دا  ك دنا  علي دا   
ويدعو املفتش مدرام أنشهة التدلم يف منظومة األمم املتحد  إىل التفكن يف حلو، التدلم ال  قد تساعد علدى  

 و الدوامه األترى ال  مل ترد يف اعستلصام  هذه امل ارا  الشخصية أ   تهوير 
: أاتح اعستلصام لللوظفني فرصة النظر إىل تسلسل م اهلرمي امل ن ما يلزم أن يدرفه املشرفون واملديرون

 اللدرا  ال  حيتاع املشرفون واملديرون إىل املزيد من ا   وت يان
  15الشكه   

   إليهاملديرين اليت تشتد احلاجقدرات املشرفني اا
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الدهف
التصدي اهلادئ للفوقى وانددام اليلني 

الصدب والنزاهة 
اللدر  على اختا  اللرارا  

اللياد  ابللدو  
الرؤية اعسرتاتي ية

امتمك  صية الذكام التحفيزي
التفويم والتلكني 

اللدر  على التواصه بكفام  
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ويدددعو املفددتش مدددرام أنشددهة الددتدلم إىل النظددر يف كيفيددة إدراع تهددوير تلددن امل ددارا  يف بددرامج  -223
يف املائدة مدا اجملي دني  53اللياد  واتدار   وين غي لللديريا أنفسد م أن يلومدوا بدلليدة اسدت هان  ومبدا أن 

لفده  والواق  أن اللاد  الفدالني ليسوا بدم اعست هان قد بدأ اب هم ما املديريا، فلن ما املفرتض أن
عدا اكتسدا م، هدم                                                                       مسدولني فلط عا حتفيز بلافة جديد  للدتدلم يف منظلداهتم بده إ دم مسددولون أي دا  

الليدداد  مددا تددم، التغيددن، واسددتيداب الغلددوض وعدددم اليلددني "أنفسد م، لكفدداما  جديددد  مبددا يف  لددن 
   م44)"نولوجيا  الذكام اعصهناعي للوصو، إىل امل تغى  الرقلية واملدرفية وتكوف م التكنولوجيا

 السؤال املفتو   االست ال إىل ا راء املخالف  ب() 
عرب أي تهوغ فاصلة يف عامل شديد الرتابط قد أد  إىل حتدو، يف  للتواصهإن احلل ة احلالية  -224

هذا املنظور، حىت اللو  اتحصائية ل رقام تواجده حتددً   السلهة ما اهلياكه اجلاعية إىل األفراد  وما
ووجدود كتلدة حرجدة يف أي إحصدداما ، مبدا يف  لدن اتحصداما  النا ددة عدا اعستلصدام، ي دفي أميددة 

أو اارام املدارقددة مفيدددد   ةه قددد ع يدكدددس الواقدد   امدددا  وقددد تكدددون أميددة ورام األقليددد ومصددداقية، ولكنددد 
تبددددام ممحظدددا  وتدليلدددا  أتدددرى          مفتوحدددا         سدددداع                     لا اعستلصدددام أي دددا                        أي دددا   وهلدددذا السددد ب، ت ددد 

  ا وحد  التفتيش املشرتكة تخمتلفة، إقافة إىل أسئلة ارييارا  املتددد  ال  طرح
ملستغرب أن بدم اارام ال  عدت  ذه الهريلة ع تلتلي ابارام الد  مت تلييل دا وليس ما ا -225

كشدف   إلي دا يف الفدرع السدابق  هدن أن بددم اارام جددير ابتشدار ، ألنده حسب النسب املئوية املشدار
 عددا الفددروب الدقيلددة الدد  ع نيكددا استشددفاف ا مددا إجددااب  ارييددارا  املتددددد  وحدددها  وابتقددافة إىل

  لن، أبر  تلن اارام مسائه مل يشلل ا اعستلصام، عا قصد 
رد حددو،  1 400أو الظرفيددة  ومت  ليدد  وحتليدده مددا جملوعدده  الشددا   أو املتهرفددة          اارام            ومل ت دددا    -226

 املسائه الدامة التالية:
 فر  التدلم وارييارا  املتاحة لللوظفني  )أم

 أدام املوظفني  علىالدوامه التحفيزية، واملساملة، واندكاس التدلم  )بم
 دور املديريا واملشرفني يف تو ي  موارد التدلم على املوظفني  )عم

 وفيلا يلي موجز لللمحظا  الرئيسية املتدللة بفر  التدلم ودور املديريا:  -227

 لتدلم  واحلفز على افر  التدلم وارييارا  املتاحة  -     أوع   
يدرتفدون  ميدة إاتحدة فدر  الدتدلم لللدوظفني، فدلن الكثدنيا                       لئا كدان اجملي دون عيددا   )أم 

ومو عددددة بشددددكه هددددن عدددداد،، وأن فددددر  التدددددريب مددددن م يدتلدددددون أن هددددذه الفددددر  يف الواقدددد  متفاوتددددة 
 م املتحد  وخمتلف علليا  اتصمح  تتناسب م  ال يئة املتغن  احلالية ل م ع

ابعرت دداك بددني املددوظفني                                                     يولددد عدددم وجددود رؤيددة اسددرتاتي ية أو ختهدديط للددتدلم شدددورا   )بم 
 يتدلق بتحديد األولًو  وتوافر املوارد الزمنية  فيلا

                                                                            ط س م  التدلم ارت اطا  سيئا  بفر  إدار  األدام وتدزيزه: وين غي مواممة التدلم ترتاب )عم 
 ما أجه تدزيز األدام م  املساملة الواقحة عا النتائج  امل تغا   تنلية اللدرا  م

__________ 

 Deloitte, “2019 Deloitte Global Human Capital Trends. Leading the social enterprise: Reinvent م44)

with a human focus.” 
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وما ش ن إاتحة املزيد ما فر  التدريب املشرتك بني الوكاع  بش ن طائفة واسدة  )دم 
لة لدرض التدريب     ي                                                            لن ما يتدلق من ا ابعبتكار والتكنولوجيام أن يشكه إقافة قد  ما املواقي  )مبا يف  

 ايل احل
                                                                 ع ي نلدددده مدظددددم الددددتدلم املكتسددددب يف مناسدددد ا  الددددتدلم الرمسددددي إىل مكددددان الدلدددده،  )هدم 

 جيدله هن  ج    يا
 لتدلم اعلى املوظفني  حفزر الثلافة اهلرمية، والنلص يف اللياد  والتلكني على بتد  )وم 
ي مدددا وع تسدددتند إىل مدددا يكفددد                                          تكدددون حلدددو، الدددتدلم امللدمدددة هدددن خمهدددط هلدددا أحيدددا    ) م 

 دلة األلائلة على الحتياجا  اع
                                                                         ترت ط اسرتاتي يا  التدلم ارت اطا  قدديفا  ابلتحددً  الد  يهرح دا التغيدن املدسسدي  )حم 

                                     وع ت ستخدم ابللدر الكايف ك دا  حتفيزية 
مددا املنظددور الددذا  واملوقددوعي علددى حددد          رئيسدديا          مث هددا             دلدده عددامم  يشددكه عددبم ال )غم 

األحيدان، ع يتدي  عدبم الدلده الثليده الوقدت ألنشدهة الدتدلم  ويف ظدرو  أتدرى، سوام  ويف كثن مدا 
بددددم الظددرو  الشخصدددية بصدددور  ع داعددي هلدددا وتصدددر   شددددوريةتسددتنتج بددددم الدلليدددا  اتداريددة الم

   م45)التدلماملوظفني عا اعخنراغ يف 
ع مدا                 ملدلومدا ، كثدنا  ، بده هدو مراكلدة         حليليدا                                    مدظم التدريب اتلزامي ليس تددري ا   )يم 
حليلددي   لديس لدده أي أبددر                                          له يدتدده اتلزاميددة، فلنده أصدد   إجددرام شددكليا              ونظددرا  ابملوقدوع صددلةهلددا تكدون 
 ب التدريب الفن ب عبم الدله والليود الزمنية، يتم إجرام التدريب اتلزامي على حسا وبس

املشددداري م، ع يوجددد إع اللليددده املواقددي  املتصدددلة ابتدار  )الشددرام، وإدار  فيلددا عددددا  )كم 
مددا عددروض الددتدلم املتدللددة ابمل ددارا  الفنيددة  فددالتدلم املتدلددق ابملواقددي   ا  الصددلة ابلتكنولوجيددا قددرور  

علددى املتداقددديا، وتهددوير اريددربا  الداتليددة  ماسددة لتحسددني عددو األميددة الرقليددة، وتددوفن املددوارد الدد  تنفددق
 ه على املدى الهوي    ا  مستدام         تهويرا  

حيتاع املوظفون الذيا ين لون إىل املنظلا  يف مرحلة م كر  إىل مزيد ما التدريب  )،م 
يد  والتوجيه الفنيني  وين غي دعم املوظفني الذيا مت تديين م مل اراهتم امل نية و لن ملواك ة التهورا  اجد

 يف ختصصاهتم 
ع قددلا مسدددولية عيدد  املددديريا علددى  ويمحددظ املفددتش أن مدظددم املمحظددا  املددذكور  أعددمه تندددر  -228

 إىل املديريا                                                                           عي  املستًو   وقد وج ت اعنتلادا  إبحلاح ابلغ يف جملوعة الردود ال  تشن حتديدا  

 دور املديريا واملشرفني يف تو ي  موارد التدلم  -      بنيا   
ع يت دزأ مدا الفداليدة املدسسدية والتهدوير الدوظيفي                                   ع ي نظر إىل التدلم ابعت اره جدزما   )أم 

، دون وجددددود تهددددة مدسسددددية طويلددددة األجدددده لدددددعم "ابلصدددددفة"حيدددددث الددددتدلم مددددا حددددني اتددددر أو إ  
 مرنة ومتحركة   علالة لو  عاملةجده اللللوارد ال شرية هتد  إىل                     إصمحا  أوس  نهاقا  

__________ 

و علدى أنده عددم اهتلدام ى أنده عدبم علده هدن كدا  أعلى س يه املثا،، نيكا تفسن اعهتلام برب مج تددرييب جديدد علد  م45)
 ابلدله 
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جمدددددرد أدا  لمسدددددت ابة عحتياجدددددا  مدددددا ي دددددهر املدددددديرون إىل اعت دددددار الدددددتدلم      نا  كثددددد  )بم 
الوحد  اتدار  على املدى اللصن، دون أن يكون لدي م ف م كا  لمحتياجا  املدسسية واألولدًو  

 اعسرتاتي ية الهويلة األجه 
ا طريدددق ين غددي أن ت ددذ، املنظلدددا  املزيددد مدددا اج ددد مددا أجددده:  كددني املدددوظفني عدد  )عم 

لتليديم احلدوافز األدام،                                  ، وهدو مدا يسدتت   يف حدد  اتده هديكم     ا  ن  يد م         تصدليلا  تصليم املسارا  الوظيفية 
  وتدزيدز مدداين اتدار  وإطدار املسداملة مدا أجده اسدتخدام املدوارد املاليدة ومدوارد         مسدتلرا             ، وتدللا           وتوجي ا  

 الوقت املخصصة للتدلم 
تنظل دا  ع ملسدتحيه تسد يه الددورا  التدري يدة الد قد يكدون مدا الصددب أو مدا ا )دم 

                                                                                      األمددم املتحددد  يف نظددم إدار  الددتدلم، يددا يدددن أن ج دددود الددتدلم الدد  ي ددذهلا بدددم املددوظفني ع ي سددد ل ا
 ا  و املديرون و أو يت اهل

 الددتدلم قنددوا  اتبددمج املتدللددة ابملددوارد ال شددرية، فل ددا  ددريأنشددهة عندددما تت دد  إدار   )هدم 
يف املواقددددي  التلنية الفنيددددة الم مددددة لتحسددددني األدام يف اجملدددداع                               علددددى حسدددداب الفددددر  األوسدددد  نهاقددددا  

 الوظيفية 
ع يدلده ابجددار  يف اتتيدار املددوظفني الدذيا حي درون أنشددهة التددريب، وهنداك ف ددم  )وم 

 عدود لللنهق الكاما ورام اتتيار مواقي  التدلم  
 مدربرمدة، وتدوىل أولويدة ع   تدلم مدوظفي فئدة اريددما  الدا                      هت ل ه ابستلرار احتياجا ) م 

 هلا لفر  التدلم امللنوحة لللوظفني الدوليني على حساب املوظفني الوطنيني  
واععت ددارا  الشخصددية وانددددام املسدداملة ابعت ارهددا عوامدده  والشددهطسدديلت اوددااب   )حم 

فني ويولدد حالدة  ط مدندًو  املدوظحيد لدتدلم، يدا قرارا  املديريا املتدللة بتخصديص حلدو، ا             تشوه أحيا   
 ما التواين  

ن إىل حتسددني هددذه التصددورا  السددل ية بشدد ن دور و ملدددير أن يسدددى اويدتلددد املفددتش أندده ين غددي  -229
 التدلم والدلليا  عا طريق ما يلي:أنشهة مديري 

 وق  واستخدام مداين واقحة وشفافة بش ن ختصيص موارد التدلم  )أم 
ة ومن  يددددة وتشدددداركية بشدددد ن احتياجددددا  الددددتدلم استشددددار  املددددوظفني بهريلددددة مفتوحدددد  )بم 

ته وفرصه   وأولًو
 اععرتا  ابج ود الفردية لللتدللني تارع إطار التدلم الرمسي وتلديرها  )عم 
 واستخدام ا  التوجيهاكتساب م ارا   )دم 
ي تدلددم أو تهددوير، ف نددن إن شدداركت يف أ"عحددظ أحددد اجملي ددني ابسددتيام مددا يلددي:  ممحظددة: 
  ويدتلد املفتش أن املنظلا  تتحله ابلفده مسدولية هتيئة "إليه وأحدده وأطل ه بشكه است اقيأسدى  

بيئة حتفز ج ود التدلم وتكدافة علي دا  ومد   لدن، ع نيكدا لل يئدة املدسسدية وع ين غدي هلدا أن حتده عده 
يكددون اللددو،  شخصددي مددا أجدده الددتدلم  وين غددي أنواعهتلددام، واج ددد علددى املسددتوى الفددردي ال احلددافز

 الذي سيق أعمه عليد  لدى أهل ية املوظفني 
  علدى السدوام ويلر املفتش  ن مسدوليا  التدلم ين غي أن يتلامس ا املديرون وفرادى املدوظفني -230

 أو كافية: قليلةواتنصا  أمر أساسي يف ختصيص موارد التدلم، سوام كانت 
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وأن يراعددددي عيدددد                     ختصدددديص املددددوارد عددددادع  : جيددددب أن يكددددون التوزيااااع يفاإلنعاااااا  )أم 
اعحتياجددا  الفرديددة، مددا ج ددة، واحلاجددة إىل اعسددتخدام الفدددا، لللددوارد اودددود  لللنظلددة مددا ج ددة 

 أترى  
: جيددب أن تكددون علليددة التخصدديص عادلددة وأن تكددون الفددر  اإلجرائااي اإلنعاااا )بم 

 ا في م األهل ية الصامتة متساوية أمام عي  املوظفني، مب
: جيدددب مداملددددة كددده شدددخص  ماندددة ق دددده علليدددة اختدددا  اللددددرار التفاااا  ي اإلنعااااا )عم 

 وأبنامها وبددها، بغم النظر عا ط يدة الدمقا  م  فرادى أصحاب املهال ا   
                                                    : جيدددب أن تدد رتك مددوارد كافيددة ملراحددده عحلددة لتل يددة احتياجدددا  املسااتدام اإلنعاااا )دم 

 تريا املوظفني اا
اإلنعاا التوزيع ا  نعاا يفأبن يكفل مجيع املديرين التطبيق الدقيق لإل ايوصي املفتش -231

  ماإلجرائي االتفا  ي ااملستدام ايض اوا الشفافي  يف توزيع املوارد املخعع  ل ت  
 ويف الوقت نفسه، ويف هياب اهتلام حليلي ابلتدلم لدى فدرادى املدوظفني، قدد يتحدو، الدتدلم -232

فرديدة واسدت اقية                   أن ي دذلوا ج دودا                                         دالة وهن  جدة  ويتوق  ما املدوظفني أي دا  إىل يارسة شكلية وهن ف
يوصي املفتش أبن يس ى مجيع مدراء أنشاط  وم تكر  لللشاركة يف التدلم والتحسني الذا   ولدذلن، 
املسات ر االت اااين الات  م أنشاط  يف  ياخرياونالت  م إىل شحذ احلافز الشخعي ل  اوظفني الاذين 

 ااملكافأة   يه، اتويل قيادة نواتج الت  م. ذل  احلافزاا بااال رت 
، الددذي وربتدده األمددم املتحددد  عددا عصدد ة  م 46) ويف السددياب نفسدده، يمحددظ املفددتش أن م دددأ نددوبللن  -233

عفددرتاض  األمددم، فيلددا يتدلددق بتحديددد مرت ددا  املددوظفني املدددنيني الدددوليني يسددتند إىل مددربر أساسددي  وهددو ا 
الددددوليني تكدددافة علدددى الكفدددام  الرفيدددددة    ني  ن أعلدددى املرت دددا  الددد  تددددف  لللدددوظفني الدلدددومي الدددذي يفيدددد  

املسدتوى، والشدد ادا  اجامديددة، واملدرفددة املتلدمددة يف جمداع  اريددرب   ا  الصددلة، واللدددرا  اللغويددة وهنهددا  
،  سددا م اريددا  علددى ح واجددب الددتدلم    ولددذلن، يلدد  علددى عدداتق فددرادى املددوظفني  م 47) مددا قدددرا  املددوظفني 

    واجب التدلم واحلفا  على أعلى مستوى ما الكفام  واللدرا                                   حير يفرتض أن مرت اهتم تغهي أي ا  

__________ 

املدنية الدولية احلديثة، الذي أنشة ألو، مر  يف األمانة الدامة الدوليدة لدصد ة  اريدمةكان م دأ نوبللن جزما ما مف وم  م46)
 اقرتحدت أن تسدتند م  ويدود اعسم إىل جورع ندوبللن، رئديس الل ندة الد 1921-1920األمم ويف مكتب الدله الدويل )

 مرت ا  موظفي عص ة األمم إىل مرت ا  اتدارا  الوطنية األعلى أجرا 

 ,”Michael Ogwezzy, “Noblemaire Principle in the Context of International Civil Serviceانظدر:  م47)

Cosmopolitan Law Journal, vol. 4, No. 2 (2016)  
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  الثايناجلزء   
 التكاولوجي  جديدة  الفرصت  م بيئ  

 ماعات الت  م اإللكرتاين -5 
حلددددو، الددددتدلم املدعومددددة وهنهددددا مددددا  لددددتدلم اتلكددددرتويننصددددا  االه يدددددة الديناميددددة مل إىل       نظددددرا   -234

ع هد  عن ددا يف أي         أمددورا   صدار  هددذه املنصدا مسدتلر بشددكه  ا وتنوع داحتسددن بف ده ابلتكنولوجيدا و 
عوجددت مداجددة عليلددة يف  رؤيددة اسددرتاتي ية للددتدلم، سددوام علددى املسددتوى الفددردي أو املدسسددي  ولددذلن،

يف منظومة األمم                                    خدام منصا  التدلم اتلكرتوين حاليا  ر  املسائه املتدللة بكيفية استألو، مهذا التلرير  
 املتحد  والكيفية ال  ين غي أن تستخدم  ا 

                           مبددد  واسدد  جدددا ، يشددله جملوعددة   "منصددة الددتدلم"وألهددراض هددذا التلريددر، نسددتخدم مصددهل   -235
سدوام كاندت تددعم كاملة ما املنصدا  املختلفدة الد  تتلثده وظيفت دا الرئيسدية يف الدتدلم أو دعدم الدتدلم، 

الددددتدلم وتلدنيدددده أو تكتفددددي بدددددعم جملوعددددا  فرعيددددة جزئيددددة ومكللددددة  عيدددد  اريصددددائص األساسددددية تدار 
 لوظائف التدلم 

 أسباب استخدام ماعات الت  م اإللكرتاين 5-1 
                                                                          وقددف اعسددتدراض علددى طائفددة متنوعددة مددا منصددا  الددتدلم علددى اتنرتنددت تسددتخدم ا حاليددا   -236

الددددتدلم كلنصددددة أساسددددية أنشددددهة تدار          نظامددددا   املنظلددددا حددددد   وتسددددتخدم مدظددددم منظلددددا  األمددددم املت
التدددريب عددرب اتنرتنددت، ويددتم دعددم الددتدلم  تددوفنتم مددا تمهلددا إدار  الددتدلم وتنظيلدده، ويددتم تدد للرباجميددا  

 بشكليه املختلط واحل وري  

  16الشكه   
 الوظائف األساسي  لاظام إدارة أنشط  الت  م

 
 

تصدددنيف األسددد اب الرئيسدددية عسدددتخدام املنظلدددا  للدددتدلم اتلكدددرتوين يف فئتدددني  الفئدددة  ونيكدددا -237
 ما  ده الربامج احل ورية هن عللية أو مستحيلة:                          وتتدلق ابلصدواب  ال  كثنا   ،األوىل

 اعحتياجا  اودد  لللكاتب امليدانية والوحدا  ال  تدله يف ظه ظرو  صد ة  )أم 
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 رامج التدلم احل وري يف الدديد ما املواق  عرب الدامل ظيم بتكلفة تن )بم 
اتطدار الدزمن لتنفيدذ بددرامج الدتدلم عنددما ع يتد تى تلدددني ا يف وقدت واحدد يف مواقدد   )عم 

 خمتلفة عديد  
جلددب شددتا  املددوظفني إىل امللددر أو املراكددز اتقليليددة يدددن توقددف علل ددم )وهددو أمددر  )دم 

 ف إقافية تكالي وتك د هن يكا دائلام
وتتدلق الفئة الثانية ابملزاً النس ية اودد  للتدلم اتلكدرتوين  وتشدن الدردود علدى اعسدت يان إىل  -238

: إمكانيدة الوصدو، ومدا جملوعة واسدة ما املزاً املفرتقة، ولكا مدظم املنظلا  تتفق على أهم س  ني
  على نهاب واس م وفدالية التكلفة  تخدمنيإىل اريدما  على الصديد الداملي )الوصو، إىل املس

 إمكاني  الوصول إىل اخلدمات   ى الع يد ال املي 5-1-1 
إن قدر  التدلم اتلكرتوين على الوصو، إىل ع ور عاملي وقو  عاملة منتشر  على نهاب واس   -239

ي  وابلنسددد ة ع مثيددده هلدددا يف أشدددكا، الدددتدلم احل دددوري التلليدددد قددددر  ومو عدددة علدددى منددداطق  منيدددة خمتلفدددة
يف اختدا   أميدةدامده الهدذا  يكتسديلللنظلا  ال  لددي ا قدو  عاملدة مو عدة علدى نهداب جغدرايف واسد ، 

 قرار بش ن تصليم وتنفيذ برامج التدلم اتلكرتوين 
 نيكددا الوصددو، إليدده مددا أي للددتدلم اتلكددرتوين                                       ومددا منظددور األمددم املتحددد ، فددلن نشددر بددر مج   -240

ا، اعتصدا، يتخهدى الدديدد مدا الصددواب  املدذكور  أعدمه  وتصد   الدربامج شدكه مدا أشدك فيهمكان 
أ ام الددامل  كلدا أن هدذه الدربامج مصدللة  عرب متاحة على الفور يف عي  املواق  ال  توجد في ا منظلة

ر  الوصددو، إلي ددا يف مددا املرونددة: فدديلكا لللتدللددني                        عدداد  بهددرب تتددي  مزيدددا   أصددغر، يددا يتددي   نددب           مدد 
مدظدم الدربامج به د دا هدن متزامندة، حبيدر ع يوجدد سدوى كلا أن دوث اقهرااب  ك ن  يف علل م   ح

إمكانية الوصو، عرب األج ز  اولولة ما  وتزيدعدد قليه ما أنشهة التدلم  ا  اجدو، الزمن اودد  
  انتشار التدلم واستلم، املتدلم

 :التالية اوا ير مراعا هن أنه ين غي  -241
رهددم التلدددم اوددر  يف إمكانيددة اعتصددا، علددى نهدداب عدداملي، ع تددزا، هندداك حددداع   )أم 

  وتراعدي بددم املنظلدا           أو فدداع           مسدتلرا                                                     وظرو  يتدذر في ا الوصو، إىل التدلم عرب اتنرتنت وصدوع  
يددن إمكانيدة هذا األمر بسدي ا إىل منصا  التدلم ال  توفر موارد التدلم دون اتصا، ابتنرتندت  وهدذا 

أو ج ددا  علددو، واسددتخدام ا دون اتصددا، ابتنرتنددت، حددىت ولددو مل يكددا  حاسددوبتنزيدده الددربامج علددى 
 هناك اتصا، ش كي موبوب به 

يف منظومدددة             واسدددتخداما                  واألسدددرع تو يددددا                 األسددد ه إنتاجدددا   وشدددكه الدددتدلم اتلكدددرتوين )بم 
ا  هددن أن  لددن قددد ع يكددون ابل ددرور  الشددكه األمددم املتحددد  هددو الددتدلم اتلكددرتوين بددوتن  عدددد   اتيدد 

، يا يستدعي التفاعه م  املتدللني وامليسريا                                                    األنسب لللواقي  ال  تتهلب أن ي ن املتدلم املدرفة فدم  
ن غي إيمم اهتلام تا  ل لان اتتيار أشكا، التدلم اتلكدرتوين مبدا يتلاشدى مد  أهددا  ااتريا  وي

  دراستهلتصليم الرتبوي السليم  كلا أن تيسن اللغة عامه م م ين غي التدلم، والدناية الكافية اب

 الف الي  مان حيث التكاليف 5-1-2 

اسددتخدام الددتدلم اتلكددرتوين منددذ  تناصددرح ددة تشددكه ف يلاالفداليددة مددا حيددر التكدد  مددا فتئددت -242
كنولوجيدا فحسددب، أًمده األوىل  وع تتغدذى هدذه التوقدددا  علدى محداس األوسداغ األكادنييددة وقهداع الت

                                                                                     بدده تدز هددا أي ددا  حاجددة املنظلددا  واهلياكدده الك ددن  إىل إجيدداد طريلددة علليددة ريفددم التكدداليف مدد  تددوفن 
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ريب املوحددد يف الوقددت  اتدده  وابلنسدد ة لللنظلددا  الدد  ت ددم عشددرا  ااع  مددا املتدددربني، نيكددا التددد
د  عدد املتدربني أو أنشهة التدلم   استخدام هذه الوفورا  لًز

منظلة إىل الفداليدة مدا حيدر التكلفدة كسد ب عسدتخدام الدتدلم اتلكدرتوين،  23وقد أشار   -243
تشن إىل إجرام حتليده من  دي وملدارن لتكداليف الدتدلم اتلكدرتوين ملابده  ولكا املدلوما  امللدمة قللا

لتكداليف الدتدلم                                                                            أشكا، التدلم األترى  ويف حني أن اعست يان مل يهلب إجرام ملارنة صرحية أو تو يددا  
اتلكدددرتوين، فدددلن عددددم وجدددود هدددذه املدلومدددا  )مبدددا يف  لدددن يف امللدددابم م رمبدددا يدددد، علدددى أن فداليدددة 

                                                   التدلم اتلكرتوين هال ا  ما تدتذ على أ ا أمر مسلم به  تكاليف
وين   وتوجد )إىل حد مام عناصر التكلفة التالية ابلنس ة لربامج التدلم اتلكرت هيكه التكاليف -244

التلليديددة الدد  توقدد  لتل يددة احتياجددا  عدددد  لللنظلددا  وتست دديف ا منصددا  نظددم إدار  الددتدلم في ددا، 
 األحدث ع دا:و م تشكيم  اهلياكه األساسية املختلهة وكذلن ابلنس ة ل د

 تكلفة املنصة اتلكرتونية )نظام إدار  أنشهة التدلمم   )أم 
تكلفدة الرتكيدب  تشدله التكداليف               ست افة  اتيدا ، وابلنس ة لنظام إدار  أنشهة التدلم امل •

ة املفتوحدة لرباجميا  الت ارية املستخدمة )مدا مل تسدتخدم األنظلد اوالصيانة، وتراتيص 
املصدددددرم، وتكدددداليف التخصدددديص مبواصددددفا  عدددددد ، واسددددت مك أج ددددز  احلاسددددوب، 

 والربط ابتنرتنت 
رسددوم  التكدداليفشددله تكددا أن ، ني                                             وابلنسدد ة لنظددام إدار  ال يددا   املست ددافة سددحابيا   •

 أو اشرتاكا  مستخدمي منصا  الرباجميا  اريدمية   اتدار  الذاتيةاست افة نظم 
 تصليم اوتوى وتهويره تكلفة  )بم 
                                         تدما  اتدار  والدعم والتس يه، إ ا ق دمت  -تكلفة التنفيذ  )عم 

السدحابية والددورا  التدري يدة أحددث اريددما   يف                                      هن أن هيكه التكلفة يص   أكثر تدليددا   -245
 اجاهز  ومكت ا  اوتوى، على النحو الوارد توقيحه أد ه 

: تدتلددد ال نيددة التحتيددة التلليديددة للددتدلم اتلكددرتوين علددى براجميددا  نظددم إدار  التلليدددياتعددداد  -246
أو ابعسددتدانة          داتليدا   الدتدلم املست دافة يف مراكدز ال يدا   اوليدة  وجيدري وقد  بدرامج الدتدلم اتلكدرتوين

لد ه علدى النظدام وت لدد م علدى                     مبصادر تارجيدة، وفلدا                           الشد كة اوليدة أو عامليدا                                                  عحتياجدا  املنظلدة، مث حت 
 على ش كة اتنرتنت 

يتلثده يف          طفيفدا                              عا اتعداد التلليدي اتتمفدا   : وختتلفالنظم السحابية تدار  أنشهة التدلم -247
 السددحابة  وتتددوىل املنظلددة مسدددولية الرتكيددب والصدديانة وتظدده تسدديهر علددى كددون اريددادوم يست ددا  يف

                                                        لتحتيددة ت نلدده مددا مركددز ال يددا   اولددي إىل سددحابة  وهددذا مددا يغددن النظددام بشددكه كامدده، ولكددا ال نيددة ا
 هيكه التكلفة اتعالية، إ  يستداض عا تكاليف األج ز  بتكلفة است افة ال نية التحتية اعفرتاقية 

: جددام  تهدو  أتددرى يف اواكددا  اعفرتاقددية م48)نظدم إدار  الددتدلم يف إطددار الرباجميدا  اريدميددة -248
ختلي املنظلا  عا السيهر  على براجميا  اريادوم للشركا  الد  تدوفر نظدام  يف أعلابتدلم ملنصا  ال

  أنشهة التدلم إدار  أنشهة التدلم كخدمة )سحابيةم  ويف هذا النلو ع، تستخدم املدسسا  نظام إدار 
رتاك سدنوي اجاهز  ال  يوفرهدا أحدد املدورديا علدى أسداس اعشدرتاك  وعداد  مدا تددف  املنظلدا  رسدم اشد 

__________ 

  مJIU/REP/2019/8س ة السحابية يف منظومة األمم املتحد  )ر إدار  تدما  احلو توفن الربامج كخدمة، انظ م48)
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لكدددده مسددددتخدم )موظددددف أو شددددرين تددددارجيم نيكندددده الوصددددو، إىل النظددددام  ويف هددددذا النلددددو ع، تظدددده 
 أنشهة التدلم السحابية املنظلا  تهور دورا  التدلم اتلكرتوين ارياصة  ا وحتلل ا على نظام إدار  

 الدارات اإللكرتاني  املفتوح  احلاشدة  
 ية هائلدددة منصدددا  الدددتدلم عدددرب اتنرتندددت  ا  الددددورا  يف السدددنوا  األتدددن ، اكتسددد ت شدددد -249

التدري يدددة اجددداهز   وهدددي تدددرتاوح بدددني جملوعدددة واسددددة مدددا الددددورا  اتلكرتونيدددة املفتوحدددة احلاشدددد  علدددى 
مددا اريدددما  املوج ددة  ددو األعلددا، الت اريددة و  Future Learnو EdXو Courseraمنصددا  مددا ق يدده 

 وتدددوفر هدددذه املنصدددا  بيئدددة للدددتدلم يدددتم في دددا تلدددد  دوراهتدددا  Lynda.com/LinkedIn Learning ق يددده
 اجاهز    التدري ية

إىل الكثددددن مددددا اوتددددوى علددددى منصددددا  الدددددورا  اتلكرتونيددددة املفتوحددددة       جمددددا    ونيكدددا الوصددددو، -250
حلاشد  الرائد   وتتهلب بدم الدورا  التدري ية دف  رسوم تس يه، بينلا تلدم دورا  تدري ية أترى ا

ما مل تكدا مشدفوعة بشد اد ، ويف هدذه احلالدة يدتم فدرض رسدوم الددور   هدن أنده ابلنسد ة لللنصدا        جما   
وي لكده موظدف املوج ة ل علا، الت ارية، عاد  ما يدتم فدرض الرسدوم يف شدكه اشدرتاك شد ري أو سدن

را  التدري يددة نيددن  لدده حددق الوصددو، إىل املنصددة، يددا يتددي  إمكانيددة الوصددو، هددن اودددود إىل عيدد  الدددو 
 م "Netflix"املتاحة ) و ع 

املنظلا  املشاركة  وما   لدىويمحظ املفتش أن استخدام منصا  اوتوى وتذ يف اع دًد   -251
 صو، إىل اوتوى وع تلرتن بذلن أي تكلفة تلنية صرحية  تم، هذا النلو ع، ترت ط التكاليف ابلو 

 إدماج املاعات  
                                                             املنصا  أي ا  ىبن على التكاليف  ففي األًم األوىل لللنصا  اريارجية وقد يكون تدماع  -252

                                                                                     املوج ة  و اوتوى، أ جرب  املنظلا  الراه ة يف استخدام ا علدى الدلده علدى مسداريا متدوا يني  ففدي 
سدددددار األو،، تتدددددي  ملوظفي دددددا فرصدددددة الوصدددددو، إىل املنصدددددا  اريارجيدددددة مبحتدددددوى جددددداهز يلددددديب بددددددم امل

أما على املسدار الثداين، فتواصده تصدليم وتلدد  دوراهتدا املخصصدة علدى منصدة إدار  أنشدهة احتياجاهتا  
  اجداهز  املوحددد   الدتدلم ارياصدة  دا لتل يدة احتياجاهتدا األتدرى املتدللدة ابلدتدلم، والد  ع تل ي دا اوتدًو

تدلم أو اسدتناد الد   يف التدلم منفصلني وكان ما الصدب أو ما املستحيه رصد التلدم اور              وكان مسارا  
 مدلوما  إ ام الدراسة ما النظم اريارجية إىل النظم الداتلية أو نظم إدار  أدام املوارد ال شرية  

مج بدددني الدددتدلم الدددداتلي والدددتدلم اريدددارجي   ومددد   لدددن، أصددد   مدددا السددد ه يف الوقدددت احلاقدددر الدددد  -253
ونيكا لللنظلا  أن تكله حافظت ا الداتلية املتدللدة ابلدتدلم بدربامج تارجيدة جداهز ، مد  تت د  التلددم اودر   

 ما س م  التدلم   خمزن مركزي لنظام إدار  أنشهة التدلم أو هنه    -وإ ا ا  التدلم يف مكان واحد  
 ان سائداتن جيري في لا تنفيذ هذا اتدماع:وهناك طريلتان  شئت -254

)سدوام كدان  ت لني امللررا  الدراسية اريارجية يف نظام داتلي تدار  أنشهة التدلم )أم 
الدددددورا  اريارجيدددددة )علددددى سددددد يه املثددددا، مدددددا  تددددردم  ويف هددددذا السددددديناريو،         اتيدددددا               أو مست ددددافا           سددددحابيا  

LinkedIn Learningية املتاحة لللوظفني يف نظام إدار  أنشهة التدلم أو م بسمسة بني الدورا  الداتل
بوابددة الددتدلم ارياصدددة ابملنظلددة  ونيكدددا لللتدللددني بددددم دورا  تارجيددة بدددنفس الهريلددة الددد  نيكددن م  دددا 

علدى        كامم                                                  يه ما حير ونه ما تلدم وحيللونه ما إ ا ا  تس يم  التس يه يف دور  داتلية، ويتم تس 
أاتحت منظلة الصحة الداملية، على س يه املثا،، دورا  تدري ية ما  لة  وهكذااملنصة الداتلية لللنظ
LinkedIn Learning  علددددددى بر جم ددددددا السددددددحايبCornerstone onDemand ويدددددددن هددددددذا الدددددددمج أن  
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اريارجيددة يف قائلددة الدددربامج املتاحددة علددى منصدددة املنظلددة ونيكددن م التسددد يه يف  املتدللددني يددرون الددددورا 
نفددس ال يئددة  كلددا يددتم حفددظ سدد م  إ ددا اهتم يف جمددا، الددتدلم يف  داتددهابدت ددا بسمسددة الدددورا  ومت

نظام إدار  أنشهة التدلم  ويوس  هذا الددمج إىل حدد ك دن نهداب الدتدلم مبدا يت داو  مدا نيكدا أن تلدمده 
 تو،م  سط الوصو، إىل الدورا  اريارجية )ويلله ما احلواجز ال  تدرتض الد                   ظلة داتليا ، إ  ي  املن

  و ل  هدذه املنصدا  بدني قائلدة مدا املختلهة اوتوى يةاستخدام املنصا  السحاب )بم 
الدتدلم حيدر ووظيفة منصة تدلم أو نظام تدار  أنشهة                                                 الدورا  التدري ية املديارية اجاهز  اوللة مس لا  

 LinkedIn Learningنيكددددا لللنظلددددا  إنشددددام أو حتليدددده دوراهتددددا ارياصددددة  ومددددا األمثلددددة علددددى  لددددن 
  وهددذه األتددن  مثددا، ملنصددة سددحابية  ا  من دداع دراسددي Accenture Academyو Coorpacademyو

مدة ل مدم مسارا  التدلم وحتليه مواد الدتدلم الفرديدة  وتسدتخدمه األماندة الداجاهز، يسل  بتخصيص 
 املتحد  يف التدريب على سلسلة اتمداد 

ال   زع بني منصا  الدتدلم الداتليدة ومنصدا  الدتدلم اريارجيدة لتنوع النلا ع املختلفة         ونظرا   -255
هتددا                                                                          يلددزم تلدددير التكدداليف بدقددة أكددرب ملارنددة  مبددا جددرى عليدده األمددر يف املاقددي، عندددما كددان  هفلندد  ،وعتًو

 ا، فل دد              أكثدر تدليدددا   التكدداليف حسدااب  ولدئا كانددتسدتخدم يف الغالددب  دو ع منصددة تلليددي واحددد     ي  
ما     ا  عناصر التكلفة األساسية السالفة الذكر، وال  يتم اجل  بين ا بهريلة تدكس مزجيتظه تستند إىل  

على تدما  التدلم هذه التغين يف منظومدة                                                   املنصا  واوتًو  ال  تستخدم ا املنظلة  وينه ق أي ا  
تثلارا  الرأمسالية ما اعس                                                                    املفاهيم املتدللة ابستخدام اريدما  السحابية اللائلة على اعشرتاكا  بدع  

أن تو يد  التكداليف الداتليدة م دم  وتفيدد بددم يف عامل الرباجميا  اريدميدة  كلدا                        األولية، املدروفة جيدا  
املنظلدددا   ن تكلفدددة نظدددام إدار  أنشدددهة الدددتدلم تغهي دددا ميزانيدددة إدار  تكنولوجيدددا املدلومدددا ، يف حدددني 

لللنصة ما ميزانية التدلم  وين غدي أن تراعدي  تيةالتحت هر منظلا  أترى إىل أن  و، تكاليف ال نية 
  لدي ا  تنظر يف إمكانية بدم أو توسي  برامج للتدلم اتلكرتوينما ورد أعمه تلن املنظلا  ال 

                                                             ويلرتح املفتش أن تشله حتليم  التكاليف أي ا  عوامه سياقية أترى:  -256
إىل وفدددددورا  فدليدددددة يف عيددددد       لدددددا  ع تدددددرتجم فداليدددددة تكددددداليف الدددددتدلم اتلكدددددرتوين دائ )أم 

 التدلم اتلكرتوين، وسياق ا وط يدت ا على شكه برامج                               اجملاع   وتتوقف الوفورا  أي ا  
إن تصددليم وتلددد  بددرامج عاليددة اجددود  مبشدداركة عاليددة علددى اتنرتنددت حيددر يتفاعدده  )بم 

مدا اوتلده أن يدددي إىل  ، ولكدا                                      ال شر نيكا أن يتهلب موارد ويكدون مكلفدا  هنهم ما املشاركون م  
 لتدلم يف ا نتائج أف ه
لام األو، عنددما يسدل  موقدوع التددريب وأهددا  الدتدلم يتم حتليق الوفورا  يف امل )عم 

مدا  -إن تدوفر - ابلدراسة الذاتية، بلددر قليده مدا التفاعده مد  املتدللدني ااتدريا، واللليده مدا التوجيده
 لني أو املدللني أو امليسريا        اللي   

 املزااي الاسبي  األخر  ل ت  م اإللكرتاين 5-1-3 
األتددرى الدد   كددر  املنظلددا  أ ددا حددوافز عسددتخدام الددتدلم اتلكددرتوين، ومددا بددني األسدد اب  -257

 حيتفظ املفتش مبا يلي:
علدى حدد قدو، مكتدب  "يف أي وقت ويف أي مكان"املرونة: نيكا أن حيدث التدلم  )أم 

    وحيتله أن تكون هذه ميز  ك ن  للتدلم اتلكرتوين األمم املتحد  ريدما  املشاري
اسدد : هندداك أعددداد هائلددة مددا الددربامج املتاحددة عددرب خمتلددف منصددا  الددتدلم ارييددار الو  )بم 

 اتلكرتوين، سوام يف منظومة األمم املتحد  أو على الصديد الداملي 
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حتوى، وهو مف وم يتي  هذا الن ج إجرام حتدير متكرر لللو  ج الوقت املناسب:   )عم 
ابلتحلددي مهال ددة منظلددا  األمددم املتحددد  جددذاب لللنظلددا ، ألندده يتندداهم مدد  وتددن  عصددر املدلومددا  و 

رونددة  كلددا أن الددتدلم يف الوقددت املناسددب أصدد   أكثددر سدد ولة مدد  تددوفر مددوارد الددتدلم بلدددر أكددرب مددا امل
 املصغر، عندما تتوافق هذه املوارد م  احتياجا  التدلم الناشئة  

وعلددى سدد يه املثددا،،  ثدده                                                        هددن أن املفددتش يمحددظ أن هددذه املددزاً املفرتقددة ع تتحلددق تللائيددا    -258
  ً ين غدي ختصديص وقدت كدا  ألنشدهة تدلدم املدوظفني، يف إطدار إ  فيلا يتدلق إبدار  الوقت               املرونة حتد

 تياجدددا                                                                       عدددبم علل دددم املدتددداد  ويتهلدددب تهدددوير عتدددوى تدلدددم متخصدددص، مصدددلم تصيصدددا  لتل يدددة اعح
 نيكدددا تهدددوير عيددد  بدددرامج الدددتدلم اوددددد  والسدددياب، قددددر  كافيدددة علدددى التخهددديط والتنفيدددذ  وع الظرفيدددة

 بر مج يف الوقت املناسب  إبحداثاتلكرتوين بسرعة، وين غي إجرام تلييم أويل ق ه اختا  قرار 
لددد  يغهي دددا مكتدددب وللدددتدلم يف الوقدددت املناسدددب أميدددة تاصدددة ابلنسددد ة لللهاعدددا  اتنسدددانية ا -259

يف املنداطق "المجئدني، عنددما يدلده املوظفدون تنسيق الشدون اتنسانية ومفوقية األمم املتحد  لشددون 
   م49)"النائية واملتلل ة وع تتاح هلم سوى فر  عدود  للتدلم احل وري

                                                        ماعات الت  م اإللكرتاين املستخدم  حاليا  اخعائعها الرئيسي   5-2 
   مة التر نظم إدا  

  5اتطار   
 معط حات نظم إدارة الت  م

عند وصف ومناقشة منصا  التدلم اتلكرتوين    " نظام إدار  التدلم " ، يستخدم مصهل   5  الفرع يف   
                                 م هدددو املصدددهل  األكثدددر اسدددتخداما  عندددد  ل الرئيسدددية الددد  تسدددتخدم ا املنظلدددا   ولدددئا كدددان نظدددام إدار  الدددتد 

  مدا ندوع  ال                                            لحا  املختلفة قليم  نيكا أن تستخدم لوصدف نفدس  اتشار  إىل هذه النظم، فلن بدم املصه 
يف                                                                                     وكانددت الددنظم املدسسددية تدار  الددتدلم وبيئددا  الددتدلم اعفرتاقددية مصددهلحا  تسددتخدم كثددنا  ا  املنصدد 

 املاقي، يف حني أن بدم املورديا يصفون منصاهتم   ا نظم إدار  عتوى التدلم  

يف السنوا  األتن ، بوق  عمما  على جملوعة مدا  م50)لنيوابملثه، قام بدم املورديا واول 
م  ولددددئا كددددان بدددددم LXPأو  LEPمنصددددا  الددددتدلم السددددحابية تشددددن إىل أ ددددا منصددددا   ربددددة الددددتدلم )

                                                                                  املنت ددا  يف هددذه الفئددة يركددز بشددكه تددا  علددى الت ليدد  والتخصدديص واكتشددا  اوتددوى، فددلن جددزما  
واق  م  منصا  نظم إدار  التدلم احلديثة، ال  تتهور يف يف ال  ما هذه الفئة ما املنصا  يتداته        ك نا  

نفدس اع داه  ويف الدديدد مدا اعستدراقدا  وقدوائم منصدا   ربدة الدتدلم نيكدا لللدرم أن جيدد منصددا  
 م TalentLMSو Docebo،                    تدار  التدلم )مثم                  ابعت ارها نظلا                     يتم تسويل ا أي ا  

  
األساسدية لدنظم إدار  الدتدلم است دافة الددورا  التدري يدة  اريصائصوكلا س ق توقيحه، تتي   -260

هتا وأنشه ، واجدولة، والتس يه، وتت   التلدم الذي حير ه املتدللون، في ا التدلم ةعرب اتنرتنت، وعتًو
هة احل ددددددورية وإصددددددار التلدددددارير والتحلددددديم   كلدددددا تسدددددتخدم نظدددددم إدار  الدددددتدلم تدار  ودعدددددم األنشددددد 

 واست افة املواد التكليلية وتوفن قنوا  إقافية للتفاعه ما أجه التنسيق أو التدلم   واملختلهة،

__________ 

 Cecilia de Rosa and Jayna Johnson, “Webinar-based approaches to maximize learning and transfer م49)

good practices: case studies from the humanitarian sector”, International Journal of Training and 

Development, Vol. 23, No. 4 (December 2019)  
 مبا يف  لن أكادنيية جوال برسني النافذ   م50)
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ابتقددافة إىل جملوعددة امليددزا  األساسددية، فددلن نظددام إدار  الددتدلم املسددتخدم اليددوم يددوفر بشددكه  -261
هددي بدددم جميددة منفصددلة يف املاقدديم  وتغا                                )هال ددا  مددا كانددت توفرهددا أنظلددة بر                           متزايددد وظددائف أكثددر تلدددما  

الددددنظم احلديثددددة: الشدددد ادا   واعستلصدددداما  واسددددتهمعا  الددددرأي  ودعددددم الددددتدلم اعجتلدددداعي  وإدار  
 الكفام   واحلافظة اتلكرتونية  والدعم اترشادي  وعناصر إدار  املواهب  ودمج اوتوى اريارجي 

 املاعات األخر   
ملزيد ما امليزا  إىل النظام األساسي تدار  تقافة ا الدوائر امل نيةته ورهم اع اه السائد دا -262

عيد  احتياجدا  املنظلدة  فالدديدد مدا املنظلدا  املشداركة                                         التدلم، ع نيكا ملنصة واحدد  أن تلديب دائلدا  
يستخدم منصا  إقافية على اتنرتنت لدعم أو تلد  برامج تدلم  وما املرج  أن يستلر هذا اع اه 

أن يسددتوعب نظددام إدار  الددتدلم التنددوع املتزايددد ملنصددا  الددتدلم           كددا أبدددا  ، حيددر ع ني                يف النلددو مسددتل م  
 واملستودعا  ال  تنش  وترتعرع تارع منصة مركزية  

بددرامج فيددديو تدليليددة تددارع نظددام إدار  الددتدلم علددى منصددة  تست ددا وعلددى سدد يه املثددا،، قددد  -263
منصدددة تارجيدددة )مدددا ق يددده        أي دددا  م  وقدددد تسدددتخدم املنظلدددة Vimeoأو  YouTubeمنفصدددلة )مدددا ق يددده 

SurveyMonkey  م تجرام استهمعا  لللتدللني وع  التدليلا 
وتشن تسدة ردود ورد  ما الكيا   املشاركة إىل اعستخدام املتزاما لدثمبة تيارا  خمتلفة  -264

دما  املشداري  يفيدد مكتدب األمدم املتحدد  ريد  أو أكثر يف بيئة التدلم اتلكرتوين يف منظلة ما، يف حدني
 منصدا  ومسددتودعا  6ات ددائي األمددم املتحدد  تيدارا ، ويسددتخدم بدر مج  10ابسدتخدام مدا جملوعدده 

خمتلفدددة  واحلليلدددة أن سدددوب حلدددو، الدددتدلم تت ددداو  التدريفدددا  والتشدددكيم  اللياسدددية  وابلتدددايل  عتدددوى
 يصدب ات اع تصنيف صارم جدا 

 رد البشري إدماج املوا  
رئيسيان ورام ظ ور النظدام احلددير تدار  الدتدلم مدا: إدار  الدتدلم وتلد  تيسدن هناك هدفان  -265

الددتدلم  وابلنسدد ة للدديددد مددا املسددتخدمني األوائدده )مددا ق يدده اجامدددا م، فددلن إدار  الددتدلم وحدددها هددي 
ط لليددة أكثددر كفددام   ومددا التخهدديأحددد الته يلددا  اهلامددة لتكنولوجيددا املدلومددا ، واهلددد  هددو جددده الد

للدددددورا  التدري يددددة وف رسدددد ا وتيسددددن توبيق التسدددد يه إىل توبيددددق امل ددددام وتسدددد يه التلييلددددا ، سدددد ه 
استخدام نظام إدار  التدلم التشغيه اايل للدللية وختفيم الدبم اتداري، وتاصة ابلنس ة لللنظلا  

 ال  ت م وع  املتدللني 
شرية عاد  ابتشدرا  علدى تدلدم املدوظفني، و لدن ف إدارا  املوارد ال       ت كل   ويف األمم املتحد ، -266

يت او  بكثن امل لة اتدارية ال حتة  ويف و ،              أوس  نهاقا    عاد  يف إطار لتهوير املواهب وقدرا  املوظفني
هذا السدياب، تصد   اللددر  علدى ربدط أنشدهة الدتدلم بوظدائف وسد م  املدوارد ال شدرية األتدرى م لدة 

 ظام  لتحسني سن الدله وكفام  الن
                          ما نظم براجميا  أكرب ح لا                                        ما تكون ته يلا  املوارد ال شرية جزما                         ويف الوقت نفسه، كثنا   -267

يدددي إىل مدا كته يلا  قائلة بذاهتا  وهدذا                                على الرهم ما أ ا تدله أحيا    ،لواردلل املركزي تخهيطلل
ائف املوارد ال شرية  فدلدى سد يه بدم اعتتمفا  يف كيفية ربط نظام إدار  التدلم ب لية س م  ووظ

لوارد أو املركزي للتخهيط الاملثا،، نيكا ختزيا س م  تدلم املوظفني يف وحد   هية تنتلي إىل نظام 
 لتلد  الدورا  التدري ية                                                              ته يق لللوارد ال شرية، يف حني يستخدم نظام إدار  التدلم أساسا  
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  17الشكه   
 ظام املوارد البشري الربط بني نظام إدارة الت  م ان

 
 

،         إقافيا                                                                            وقد يتهلب ربط نظامي الرباجميا  ما أجه الت اد، التللائي ل يا   املوظفني ج دا   -268
                     علليدددا  م لفدددم  يف موقدددد  إ ا كدددان أحددددما )أو كممدددام ع يددددعم الربوتوكدددوع  املدياريدددة املوحدددد  وكدددان 

د الدددذي     ر      و     د  م تدار  الدددتدلم مدددا نفدددس املددد تدددا   وهلدددذا السددد ب، قدددرر  بددددم املنظلدددا  اسدددتخدام نظدددا
                                                                                       يسددتخدمه نظددام التخهدديط املركددزي لللددوارد أو وحددد  تشددكه جددزما  مددا نظددام التخهدديط املركددزي لللددوارد  

ارد تلد  أف ه برامج نظم إدار  التدلم، عا موردي نظم التخهيط املركزي لللو                         هن أنه ع ي در  علوما  
 حدده وسددط، ويف هددذه احلالددة قددد يكددون مددا املسددتحيه ته يددق  ددج إىل                            وابلتددايل فددلن هددذا يددددي أساسددا  

 أحسا عينة 
 يوصااياسددتخدام نظددام تدار  الددتدلم يناسددب احتياجددا  املنظلددة علددى أحسددا وجدده،  وتاتحددة -269

املركاازي تخطاايط الالاات  م أبن يكااون أحااد امل ااايري الختيااار كاال ماان نظااام  أنشااط  مااديري املفااتش
  ااى اإلدماااج اجليااد ل بياااانت املت  قاا  أبنشااط  الاات  م، تااا يف   ام قاادر  ااوارد انظااام إدارة الاات  ل 

  ل ت   البياانتاتباد ،مذل  التقيي

 أداات التحرير  
ومددددا التكنولوجيددددا اهلامددددة األتددددرى املسددددتخدمة يف الددددتدلم اتلكددددرتوين أدا  للتحريددددر  وابلنسدددد ة  -270

إدار  اوتددددوى، أل ددددا نيكددددا أن تسددددل  مبواممددددة ملنظومددددة األمددددم املتحددددد ، تدددددد أدوا  التحريددددر م لددددة يف 
                                                       اوتدوى وتلامسدده  وهال دا  مدا ع يكدون ملنصدا  نظدم إدار  الددتدلم املنصدا  وحتفدز علدى املشداركة يف إنشدام 

 عرب اتنرتنت  ه لي  اوتوى وإنتاجه وتد ئته لتو يديف بدائية للغاية  تكون هلا وظيفة وظيفة عدد  أو
مدا دورا  الدتدلم اتلكدرتوين )تاصدة تلدن املصدللة يف شدكه دورا  تدري يدة ويدتلد الدديدد  -271

م علددى عتددوى الوسددائط املتددددد ، الددذي ين غددي تد ئتدده بهريلددة مناسدد ة لتلدنيدده كلددورد         اتيددا   بددوتن  عدددد 
للتدلم اتلكدرتوين  وادة حاجدة إىل أدوا  للتحريدر تاتحدة اسدتناد وتسد يه وتنلدي  املسدارا  الصدوتية، 

  املشداهد قافة تس يم  الفيديو والتصر  في ا، وإقافة أشكا، خمتلفة ما اعتت ارا  أو الشرائوإ
 )م  تلدم مشروغ ما تم، عتوى التدلمم                                          اجلاعية واستخدام منهق تسلسه أكثر تهورا  

  م Adobe Captivateو   Articulate Storyline)ما ق يه                                       تنتج أدوا  التحرير األكثر استخداما  و  -272
نظم إدار  التدلم، ع سيلا مدظم منصا                                                           اوتوى  شكا، رقلية مل ولة على نهاب واس ، وتدعل ا أي ا  

م  ويتدددي  وجدددود شدددكه مشدددرتك SCORMملديدددار النلدددو ع املرجددددي ملكدددو   اوتدددوى التشددداركي )       وفلدددا  
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صلة لنظام إدار  لتدلم اتلكرتوين ما تم، منصة منفااستخدام أدوا  تارجية عستناد وتلد  عتوى 
  ختلفةالتدلم، وت اد، عتوى التدلم بني النظم امل

  6اتطار   
 الا وذج املرج ي ملكوانت احملتو  التشاركي اامل ايري األخر 

م هدددو مديدددار تلدددن يسددد ه التواصددده بدددني  SCORMالنلدددو ع املرجددددي ملكدددو   اوتدددوى التشددداركي )  
مسدتله  د فيده  ويسدل  بتهدوير عتدوى الدتدلم اتلكدرتوين بشدكه  عتوى التدلم ونظام إدار  التدلم الذي يوج 

م ويتفاعده مدده  ومدا أوجده اللصدور يف  "يشدغله" عا نظدام مددني تدار  الدتدلم، ولكدا يظده النظدام يفسدره ) 
  ونتي ددة لددذلن، فددلن بدددم الددنظم واوتددًو ، وإن كانددت         صددارما           تلنيددا                                  هددذا النلددو ع أندده لدديس بروتوكددوع  

                           هن متوائلة  اما  يف الواق   م  النلو ع املرجدي ملكو   اوتوى التشاركي، ف ي                 متوافلة امسيا   

، Tin Can APIابسم                  املدروفة أي ا  ،  )xAPIم Experience APIدد مديار واج ة برجمة الته يلا   ي و  
وحىت  أحدث يدتلد على النلو ع املرجدي ملكو   اوتوى التشاركي والغرض منه أن حيه عله          مديارا  
، رهددم أندده يددوفر املزيددد مددا املرونددة والكلدددا،        نسددد يا                                      ، كددان مسددتوى اعتلدداده ع يددزا، منخف ددا  2019عددام 

 ونيكا استخدامه يف الدديد ما منصا  التدلم 

ولدديس النلددو ع املرجدددي ملكددو   اوتددوى التشدداركي املديددار التلددن الوحيددد الددذي يتسددم ابألميددة  
 حيدددمديدار تلدن وتدر قابلية أدوا  التدلم للتشغيه املت داد، هدو به إن   ابلنس ة لنظم التدلم اتلكرتوين

قابليددددة التشددددغيه املت دددداد، بددددني نظددددم الددددتدلم اتلكددددرتوين الدددد  نيكددددا أن تكددددون موقدددد  اهتلددددام املنظلددددا  
   م51)املشاركة، أل ا تسل  ابتدماع الس ه ل دوا  والوحدا  اريارجية يف نظام إدار  التدلم

  
ملكدو   اوتدوى التشداركي يتدي  ت داد، اوتدوى  حني أن استخدام مديار النلو ع املرجدي ويف -273

  ومبدا أن املديدار قدد تهدور علدى مددى فدرت  األعهدابمدا                                           بني املنظلا ، إع أنه ليس عللية تاليدة  امدا  
  لددن، فلندده يف  منيددة طويلددة، فددلن إصددداراته خمتلفددة تدددعل ا أدوا  الرباجميددا  املختلفددة  وابتقددافة إىل

أبلغدددت املنظلدددا  قدددد   و        خمتلفدددا                                  مددد  أدوا  خمتلفدددة أو يتصدددر  تصدددرفا             افدددق  امدددا  امللارسددة اليوميدددة، ع يتو 
املشدداركة عددا بدددم الصدددواب  يف احلصددو، علددى النسددخة الصددحيحة مددا امللفددا  عنددد اسددتناد عتددوى 

 دار  التدلم ت خمتلف تصدره منظلة أترى ما نظام

 هي الوحدة يف إيار التاول؟املاعات  هل  5-3 
مدا                         األساسية  هن أ ا هال دا   اريصائصظم املنصا  الرائد  يف جملوعة متشا ة ما تشرتك مد -274

املتلدمددة، وكددذلن يف النلددو ع اعستكشددايف و ربددة املسددتخدم بشددكه عددام  ويف   تصائصدد اختتلددف يف 
املسددددتخدم إىل وبر خمتلفددددة علددددى  كثددددن مددددا األحيددددان، تددددددي اعتتمفددددا  الدقيلددددة يف تصددددليم واج ددددة

   م52)وعلى نواتج التدلم املتدللني
ويت لددى تنددوع املنصددا  يف أن منظلددة واحددد  فلددط مددا منظلددا  األمددم املتحددد  أفدداد    ددا  -275

منصددة خمتلفددة ع تسددتخدم ا أي منظلددة أتددرى يف املنظومددة  وبدددم املنصددا  امل لددغ عن ددا  28تسددتخدم 
  التدلم  به إ دا تشدله مكت دا  اوتدوى، وتددما  سدحابية لدتدلم اللغدا ، تلليدية تدار             ليست نظلا  

__________ 

الهدددددر  الثالدددددر  وهدددددي موج دددددة  تفريددددددا  "أسدددددواب"إحددددددى  /https://www.eduappcenter.comيست ددددديف املوقددددد   م51)
 تدعم هذا املديار )مبا فيه  و ع مود،م ال    التدلم املختلفة ملنصا  نظم إدار 

اكتسددا ا يف  ايددة م لددة مدينددة أو فصددده  الهدددمباملدرفددة أو امل ددارا  الدد  جيددب علددى  تصددف بيددا   هددي نددواتج الددتدلم م52)
 ا  ابلنس ة هلم دراسي أو دور  دراسية أو بر مج مدني وتساعد الهمب على ف م الغاية ما تلن املدرفة وامل ار 

https://www.eduappcenter.com/
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لدن ته يلدا  الدتدلم، مبدا يف  لوته يلا  لدلدد مدد را  ابلفيدديو، وبددم األدوا  مدا املوجدة اجديدد  
 بدم الته يلا  ال  تستخدم تلنيا  الذكام اعصهناعي 

املنصددددا  الدددد  تدتربهددددا  تصددددائصمددددا وكددددان الغددددرض مددددا اعسددددت يان املدسسددددي هددددو الت كددددد  -276
رئيسدية عتتيدار منصدا  عددد   تصدائصقيلدة  أمدا أهدم بدمث  هداوأكثر  اريصدائص أهم املنظلا  ما

 امج احل ورية واملختلهة  وس ولة اتدار  ف ي: دعم التفاعه بني املتدللني  ودعم الرب 
ملتدللدددني يف مدددواد الدددتدلم، ومدددا اريصدددائص الرئيسدددية األتدددرى للدددتدلم الفددددا، مسدددتوى مشددداركة ا -277

على س ولة استخدام وتصدليم              يتوقف أي ا    لنوتفاعل م م  األقران، واملدربني أو املدللني  وملا كان 
املنصددددا  الدددد  ترهددددب يف اسددددتخدام ا  ميددددزا أن تنظددددر يف  منصددددة الددددتدلم، فلندددده ين غددددي علددددى املنظلددددا 

 املنصة يتدلق مبستًو  املشاركة ال  نيكا تش يد ا بتلن  فيلا
وين غدي النظددر إىل اجواندب اهلامددة األتددرى لدنظم إدار  الددتدلم كلددداين يف اتتيدار وتليدديم أنسددب  -278

ملواهدب، نيكدا أن يدوفر بدر مج تدلدم مناسدب املنصا   فدلى س يه املثدا،، فيلدا يتدلدق ابتدار  وتددبن ا
 وات ا ا   التلدم اور عا مدلوما  قيلة عا احتياجا  املوظفني ما التدلم، و 

 املاعات الرئيسي  املستخدم   
الرئيسددددية الدددد  تسددددتخدم ا  املنصددددا وهندددداك تلددددارب  شددددة، وهددددن ملصددددود فيلددددا ي دددددو، بددددني  -279

املنصدة الوحيدد  الد  تسدتخدم  تددد  التلليديدة لنظدام إدار  الدتدلم، املنظلا  املشداركة  ومدا بدني املنصدا
ستخدمه اداين منظلدا   هدن أنده يف الد دم مدا تلدن منصة نظام مود، الذي ت يعلى نهاب أوس  ه

احلاع ، يتم استخدامه ك دا  مساعد ، ابتقافة إىل نظام رئيسي خمتلف تدار  التدلم أو ع يستخدم 
   استكشافية إع يف مرحلة م كر 

، وهدي Cornerstone onDemandواملنصدة الثانيدة الد  بلغدت عن دا مدظدم التلدارير هدي منصدة  -280
علدى                                                                           سحابية تستخدم ا مخس منظلا  ما املنظلدا  اجملي دة  وتددزى شدد ية هدذه املنصدة جزئيدا   منصة

 األقه إىل تكامل ا م  نظم إدار  املوارد ال شرية األدام  
م، Lynda.com         )سدابلا   LinkedIn Learningسدتخدام منصدة ابتساو ما الردود وأفاد عدد م -281

ً                    الددد  ع تددددد نظامدددا   علددده منصدددة                                                الدددتدلم، ولكن دددا منصدددة تارجيدددة لللحتدددوى تدلددده أي دددا   تدار          تلليدددد
بسيهة لتلد  اريدما   وتوفر بدم املنظلا  لللوظفني إمكانية الوصو، اجملاين إىل عتواها، يف حني 

 ا الداتلي تدار  م كنت منظلا  أترى ما دمج الدورا  الدراسية امللدمة على هذه املنصة يف نظا
 ابستخدام الربامج اريارجية اجاهز  و، هذه املنصة مبزيد ما ال حر يف الفرع املتدلق التدلم  وجيري تنا

منصة للتدلم اعجتلاعي تستخدم ا كليدة مدوظفي منظومدة األمدم املتحدد   Clanedويدد نظام  -282
يف الدددددورا  التدري يددددة علددددى اعنرتنددددت والدددددورا  التدري يددددة احل ددددورية  ويدددددد الدنصددددر اعجتلدددداعي مددددا 

أي: قدر  املشاركني على التدليق  Clanedيف منصة  صائص الرئيسية للدورا  التدري ية على اتنرتنت  اري
علدددى عيددد  اوتدددًو ، والدددرد علدددى إجدددااب  بد ددد م الددد دم، وت ددداد، املددددار ، وتللدددي املسددداعد  مدددا 

ه يف أن أتدددرى تتلثددد  تاصددديةاملشدددرفني يف اتجابدددة علدددى األسدددئلة وت ددداد، املدلومدددا   ا  الصدددلة  وادددة 
وى الددور  التدري يدة  وابلنسد ة للددورا  التدري يدة، تدلده منصدة املشاركني نيكن م الوصدو، الددائم إىل عتد 

Claned    كلسددتودع جليدد  املدلومددا   ا  الصددلة ق دده الدددور  وأبنامهددا وبددددها )مبددا يف  لددن املهالدددا
  السابلة للدور  والدروض والتلاريرم
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  7اتطار   
 مودل جم و  
علددى الصددديد                                                            هددي نظددام إدار  الددتدلم املفتددوح املصدددر )واجملدداينم األكثددر اسددتخداما   منصددة مددود، 

علدى نهداب واسد  علومدا  وتهدوره وتصدونه عاعدة دوليدة وتدعلده                                      الداملي ولدله النظام األكثر اسدتخداما  
  ً  مددود، شدد كة مددا الشددركام املدتلددديا  كلددا يست دديف عددد مددا مددزودي تدمددة اتنرتنددت منصددة          اتتيدار
الدددن ج املنصدددة دعم تددد يره دددون يف تشدددغيه وصددديانة ال نيدددة التحتيدددة ريدددادوم م  و  ألولئدددن الدددذيا ع      بيا  سدددحا

والفوائدد املسدتلد  مدا جملوعدة واسددة مدا  اريصدائصالتداونية للتدلم عرب اتنرتنت مدا تدم، عددد مدا 
 املكو   اتقافية ال  توس  وظائف ا األساسية 

مدا مدود،  ولدئا كدان يدتلدد علدى براجميدا  مدود، املفتوحدة تق  داري مشد  Totaraونظام تدواترا  
املصدر، ما تم،  و ع لمشرتاكا ، فلنه يلدم حزمة موج دة إىل املسدتخدمني املدسسديني، يدا يللده 
مددا التدليددد التلددن وحيسددا أمددا واسددتلرار نظددام إدار  الددتدلم  وهددو  ددو ع ه ددني، تتددي  فيدده الليلددة الدد  

د  علدددى منصدددة املصددددر  ،لسدددتخدمني احلفدددا  علدددى حريدددة نلددده ال يدددا  ريددددما  للي ددديف ا ملددددم ا  ً
 املفتوح 

، وتدد، وتكيف  وع يدزا، األمدر كدذلن ابلنسد ة    على تواد          ب جما      ك                   ه منصة مود، وتر     ل              وعاد  ما حت   
م  Moodle Workplaceألوجدده اعسددتدلا، األكادنييددة اععتياديددة  هددن أن إصدددار مددود، لمسددتخدام املدسسددي ) 

     Moodle Partnersع يتاح إع مبلابه لكه استخدام عا طريق  
مدسسة األمم املتحد  الوحيد  الد  يسدل  هلدا                                           وكلية موظفي منظومة األمم املتحد  هي حاليا   -283

مبوجددددب اتفدددداب مدددد   "Moodle Partners"تددددارع  ددددو ع  "Moodle Workplace"بتنفيددددذ نظددددام         قددددانو   
،  وتسدددتخدم الكليدددة هدددذه التكنولوجيدددا لنشدددر بدددوااب  خمصصدددة للدددتدلم اتلكدددرتوين لدددزابئا مدسسدددة مدددود

 منظومة األمم املتحد  

 املعدر املفتو  مقابل نظم إدارة الت  م املسج   امل كي   
مدددددددددددود،  -املنظلدددددددددددا  اجملي دددددددددددة  لددددددددددددى                                        يدكددددددددددس نظدددددددددددام إدار  الدددددددددددتدلم األكثدددددددددددر اسددددددددددتخداما   -284
الرقلدددي يف الوقدددت الدددراها  الددددامل جني خمتلفدددني يف عدددامل الرباجميا   دددو  - Cornerstone onDemandو

فلود، ومشدتله تدواترا مدا ته يلدان برجميدان يدتم تهويرهدا ابسدتخدام  دج املصددر املفتدوح  وهدذا يددن أن 
 ويددهلا ألي شخص لكي يراها ويدقل ا ويستخدم ا                                       الشفر  احلاسوبية املستخدمة متاحة علنا  

تهور اجلاعا  امل تلة براجميا  املصدر املفتوح ما تدم، علليدة شدفافة وجامددة،            وهال ا  ما  -285
ما شركا  التكنولوجيا الك ن   والهريلة ال  تدلده  دا الرباجميدا  والدلليدا   ةمدعوم تحىت ولو كان

تددديره تنشدئه وتصدونه و  كلدورد عدام،املفتوحدة املصددر تشد ه إىل حدد مدا الهريلدة الد  تدلده  دا ويكي يددً  
 عاعة مفتوحة 

ويسددل  الددرب مج املفتددوح املصدددر حبريددة ك ددن  يف كيفيددة اسددتخدامه: إ  نيكددا تدديلدده وتكييفدده  -286
ً   وهدددو جمددداينبسددد ولة                                                                    يف مدظدددم األحيدددان )وإن مل يكدددا دائلدددام  ولدددئا كدددان  دددج املصددددر املفتدددوح مغدددر

،                                ي لددم فوائدد موقدوعية متيندة جددا          دا      ا  رت هدة بده، فلنده يدتدرب أي د للكثنيا بس ب الليم اعجتلاعية امل
وهلذا الس ب حتت ا هدذا الدن ج شدركا  مدا ق يده هوهده، ووي يب إم ومايكروسدوفت  ويدرى الكثدنون 

مدا الرباجميدا  املسد لة امللكيدة،                                                                أن الرباجميا  املفتوحة املصدر ال  تتم صيانت ا بشكه جيد أكثدر أمندا  
 املسامني ما شىت أ ام الدامل حتكاك ا آبع  املهوريا و        نظرا  ع
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ويف امللابدددده، نيكددددا لشددددركا  التكنولوجيددددا واملهددددوريا املتخصصددددني إنتدددداع براجميددددا  مسدددد لة  -287
امللكية، ما تم، عللية م يكلة للغاية  وتصان شفرهتا احلاسوبية إبحكام ابعت ارها ملكية فكرية تدود 

امللكيدة ابتفاقدا  قانونيدة وع نيكدا لللسدتخدمني  ستخدام الرباجميا  املسد لةإىل الشركا   ويسرتشد ا
أن يددلوا الته يلا  أو يكيفوها حبرية مبا يت او  علليدة التشدكيه الد  يتوتاهدا ال دائ ، وإن كدان نيكدا 

  املستخدمونيف بدم احلاع  توسيد ا ما تم، وحدا  تارجية يهورها 
املسد لة امللكيدة يف أكثدر احلداع   احدا  كدز وتهدور سدري  للدربامج    ر                         وهذا مدا يسدل  بتهدوير م   -288

على موردي ته يلاهتم يف أي تغيدنا  أو حتسدينا   هدن        كامم                                     ويص   املستخدمون مدتلديا اعتلادا  
 ملسدددددتخدمي مأن بددددددم املدددددورديا ع نيلكدددددون اللددددددر  علدددددى اعسدددددت ابة السدددددريدة لمحتياجدددددا  املتغدددددن  

 لدن إىل ته يلدا  متلادمدة وقدنيدة الهدرا ، حتكدم علدى  ول سواب ااتذ  يف التهدور  ونيكدا أن يدددي
ن اج دد امل دذو، لتغيدن نظدام تدار  الدتدلم وتكلفتده قدد ألمرقدية، مستخدمي ا ابستدلا، منت ا  هدن 

   ياك ن   يكو 
289-   ً وعيوب  وبصفة عامة،                                                                وجلي  نظم إدار  التدلم املستند  إىل   ي الدله والنشر هذيا مزا

رار بدينه ع ي لا لوحده جود  وممممة نظدام تدار  الدتدلم يف منظلدة  ويدتلدد ن دج واسدتل          فلن   ا  
النظددام املفتددوح املصدددر علددى ح ددم وهيكدده اجلاعددة الدد  يدددعل ا  وابلنسدد ة لددنظم إدار  الددتدلم املسدد لة 

 امللكية، فلن توجه الشركة املورد  ون   ا ومرونت ا هي ال  حتدد جودهتا يف جملل ا 
دف  عن ددددددا تكدددددداليف الرتتدددددديص، فددددددلن اعتلاد  -290 هددددددا                                                                       ورهددددددم أن الرباجميددددددا  املفتوحددددددة املصدددددددر ع تدددددد 

                  يد رتجم إىل تكدداليف          علدم                                                                           واسدتخدام ا ليسدا جمدانيني  ويتهلدب تركي  دا وتشدكيل ا وصديانت ا وإتلا دا تلنيدا  
اوددود  واريدرب  ال دئيلة    وع ت دو التكلفة الكاملة للللكيدة واقدحة ابلنسد ة لللنظلدا   ا  املدوارد التلنيدة 

أنددده بددددد اعسدددتثلار األويل والوصدددو، إىل احلدددد    يف اسدددتخدام ته يلدددا  الرباجميدددا  احلاسدددوبية امللابلدددة  هدددن 
د  اعستخدام وإقافة مستخدمني جدد    األدىن املهلوب، تنلو التكاليف ب طم إىل حد ما عند ً 

ىل حددد مددا حسدداب التكدداليف )حددىت وإن مل تكددا  وابلنسدد ة للرباجميددا  املسدد لة امللكيددة، يسدد ه إ  -291
ولدده نظدم إدار  الدتدلم املسد لة امللكيدة واملدعومدة مدا املدورديا                                          دائلا  واقحة كلا قد ت دو للوهلدة األوىلم  

املست ي ني الذيا يلدمون الدعم الفن اجيد، تاصة عندما يتم تلدني ا كرباجميا  تدمية سحابية، يس ه  
 نظلا  الصغرى، أل ا ع تتهلب الدديد ما املوارد التلنية الداتلية   تو يد ا بسرعة على امل 

احلالتني، حتتداع املنظلدا  إىل أن تكدون لددي ا يف جمدا، تكنولوجيدا الدتدلم قددر  كافيدة  ويف كلتا -292
حددىت لددو قددام فريددق و ع ين غددي اريلددط بين ددا وبددني امل ددارا  التلنيددة ال حتددة يف جمددا، تكنولوجيددا املدلومددا   

اعسدتخدام الفددا،                       أو اسدتدني مبد ورد، فدلن  كنولوجيا املدلوما  الداتلي برتكيب وترقي  وىمني اريدوادت
وقف على قدر  فرب التصليم التللين وتدربام الدتدلم  وسديلزم م ف دم تصدائص منصدة مديندة يلللنصة س

 ختار  ما أجه تصليم برامج التدلم اتلكرتوين ال  تستفيد بشكه جيد ما املنصا  امل
أو النلددا ع املفتوحددة    وين غددي أع تكتفددي املنظلددا  ابلتفكددن يف النلددا ع املسدد لة امللكيددة وحدددها  -293

للته يددق إىل حددد ك ددن يف الوقددت الددراها النلددو ع اهل ددني، الددذي          قددابم                 د أصدد   بددديم  لدد املصدددر وحدددها  ف 
 ما ال ائدني الذيا يوفرون تدما  مرنة     ه    ك     ي                                                          جيل  بني حرية وشفافية  ج املصدر املفتوح املدز  بدعم م  

تسددتخدم منصددا  الددتدلم السددحابية )سددوام كددنظم رئيسددية ويمحددظ املفددتش أن املنظلددا  الدد   -294
تدار  الدددتدلم لددددي ا أو كلنصدددا  تكليليدددةم ين غدددي أن تكفددده امتمك دددا الكامددده لل يدددا   الددد  يولددددها 

صو، إلي ا  ف نشهة املتدللني على منصدا  الدتدلم استخدام موظفي ا هلذه املنصا  وت لا س ولة الو 
د  حتسني برامج التدلم، كلا نيكا جملوعة هنية ما ال يا   ال  ني كا حتليل ا واستخدام ا ما أجه ً 

  ا ألهراض تلييم األبر ماستخدا
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عا  وتت لا مدظم منصا  التدلم السحابية املدسسية لوحا  متابدة وأدوا  حتليلية لللسدولني   -295
يه املثدا،، تسدتخدم  وين غي أن تشدرتغ املنظلدا  وجدود هدذه األدوا  وأن تسدتخدم ا  فدلدى سد    -التدلم 

لتلكني   Cornerstoneمنظلة الصحة الداملية وظيفة لوحة املتابدة يف نظام ا تدار  التدلم املستخدم ملنصة  
  ورصددد التلدددم اوددر  يف الدددورا   أصددحاب األعلددا، الت اريددة واملددديريا اتقليليددني وقدداد  األفرقددة مددا تت دد 

اح ال يددا   التحليليددة الكاملددة لللنظلددا  بشددكه كامدده أو  التدري يددة اتلزاميددة  ويف بدددم احلدداع ، ع تتدد 
ماادراء أنشااط  الاات  م املااوردين امل ت اادين   ااى السااحاب  بتااوفري    ايوصااي املفااتش أبن يطالااب بسدد ولة   

   اليت يولدها املت   ون من ماظ ا م أثااء نشاط الت  م   إمكاني  الوصول إىل حت يالت شام   ل بياانت 
ي أن يكددون انفتدداح املنصددة و ددو ع علل ددا املديدداريا الرئيسدديني عتتيددار املنصددة                 وأتددنا ، ع ين غدد  -296

)مدا ق يده عديد   ناك مداين اسرتاتي ية أترى )ما ق يه اعندماع أو قابلية التوس م ومداين وظيفية ف
 ني املتدللنيم قد تكون هلا أمية يابلة أو أمية راجحة ابلنس ة ملنظلة ما دعم التفاعه ب

وتيسددددن التفاعددددده والتدددددداون مديددددار وتدددددر نيكدددددا مبلت ددددداه أن تدتددددرب املنظلدددددا  منصددددداهتا ممئلدددددة   -297
عحتياجاهتدددا  وهدددذا لددديس ابألمدددر املسدددتغرب، ابلنظدددر إىل اعنتشدددار الواسددد  النهددداب للدددربامج التدري يدددة بدددوتن   

فتدديش املشددرتكة، فددلن عدددد  لللدلومددا  الدد  تللت ددا وحددد  الت                                يف منظومددة األمددم املتحددد   ووفلددا                عدددد   اتيددا  
يزيدد مبلددار عشدر  أقددا                                                                        األشخا  الذيا يتم تدري  م ما تم، الربامج اتلكرتونية بوتن  عددد   اتيدا  

 املدربون على اتنرتنت    لي ا يشر  ع الربامج ال   عدد األشخا  الذيا يتم تدري  م عا طريق    لى ع 
يف أي بددددر مج مددددا تفاعدددده وتددددداون ودعددددم هلددددب                                  ويف  ايددددة املهددددا ، يتوقددددف مسددددتوى مددددا ي   -298

لللتدللددني علددى املوقددوع واج ددة املوجدده إلي ددا وأهدددا  الددتدلم، علددى هددرار مددا ورد  مناقشددته يف موقدد  
، مددا تددم، خمتلددف أشددكا، وتددر مددا هددذا التلريددر  ونيكددا تدلددم مواقددي  وم ددارا  مدينددة بشددكه فدددا

ملرونددة ونيكددا توسدديد ا بشدكه جيددد، بينلددا تتهلددب الد  تددوفر أقصددى قدددر مدا ا                          الدتدلم بددوتن  عدددد   اتيددا  
يف الدددربامج اللائلددة علدددى األفددواع  هدددن أن وجددود منصدددة تدددعم التفاعددده          وتفدداعم                      مواقددي  أتددرى تيسدددنا  

ن هنداك حاجدة إلي دا، مبدا يف  لدن ألهدراض والتداون يتي  لللنظلا  توفن هدذه اريصدائص عنددما تكدو 
 التداون فيلا بني الوكاع  

عدد  منظلدا  مدا منظلدا  األمدم املتحدد  الدتدلم لللسدتفيديا اريدارجيني )علدى سدد يه  فروتدو  -299
املثا،، يف إطار بدرامج تهدوير اللددرا  أو يف إطدار تددريب الشدركام املنفدذيام  هدن أن بمبدة من دا فلدط 

  نفددس منصدددة الدددتدلم لتل يددة اعحتياجدددا  الداتليدددة واحتياجددا  املسدددتفيديا اريدددارجينيتفيددد ابسدددتخدام 
بمث منظلا  أترى )منظلة السياحة الداملية واليونيسيف ومنظلة الصحة   تلوموابتقافة إىل  لن،  

 نشدام منصدة ستسدتخدم لللتدللدني الدداتليني واريدارجيني علدى السدوام  ويفإب يف الوقدت الدراهاالدامليةم 
 iLearnيني إىل بر جم دا إطار هذه الدللية، تتي  منظلة الصحة الدامليدة إمكانيدة وصدو، الشدركام اريدارج

 ما تم، نظام إدار  التدلم و لن ل دم أهراض التدريب اتلزامي 
 وأالدددداتلي  ل دددورابتدددتم  اج                                                  ويف حدددني أن الدددتدلم يف حدددد  اتددده ع ين غدددي أن يكدددون خمتلفدددا   -300

ة إلي ددا، فددلن اددة بدددم اعتتمفددا  املوقددوعية والتحدددً  عنددد اسددتخدام نفددس املنصدد  اريددارجي املوجدده
 لكم النوعني ما املستخدمني الن ائيني: 

فددالتدلم الددداتلي جددزم مددا اخنددراغ املددوظفني الهويدده األجدده مدد  منظلددت م يف مسددار  )أم 
  وعدداد  مددا يددتم  ويلدده مددا امليزانيددة الددتدلم والتهددوير الددذي تيسددره أفرقددة الددتدلم واملددوارد ال شددرية يف املنظلددة

                                            وظف ممئلا  لمسرتاتي ية املدسسية الهويلة األجه الدادية  وين غي أن يكون مسار تدلم امل
، مبفدرده، واريارجي طوا، مد  املشروع أو اتجرام  ف د  اجل وروعاد  ما يتم إشراك  )بم 

 "التددددريب" ددد  للرصدددد أو خيلنظلدددة، وع ع تشدددلله اسدددرتاتي يا  وتهدددط الدددتدلم والتهدددوير الداتليدددة لل
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هدط لتدللده وحددا  وأفرقدة مشدروع خمتلفدة داتده  بنفس الهريلة ال  خي   هللا املوظفون                                                     وعاد  مدا خت 
املنظلة  ونيكا أن يكون عدد املشاركني يف الربامج اريارجية، يف بدم احلاع ، أعلى بكثن ما عددد 

 وارد تارجة عا امليزانية ما أي  التلويه ما م                 املوظفني  وهال ا  
 -كددون أكثددر أميددة للددتدلم الددداتلي ويرتتددب علددى مددا سدد ق أن بدددم تصددائص املنصددة قددد ت -301

علدددى سددد يه املثدددا،، اريصدددائص املوج دددة لللدددوارد ال شدددرية ودمدددج منصدددة الدددتدلم مددد  املدددوارد ال شدددرية ومن دددا 
ن قابليدددة التوسددد  والتكلفدددة األتدددرى ووحددددا  التخهددديط املركدددزي لللدددوارد  ومدددا  حيدددة أتدددرى، قدددد تكدددو 

                                       ع والذي يست د  عددا  ك نا  ما املشاركني املنخف ة أكثر أمية ابلنس ة للتدلم املوجه للخار 
إمكانية حتليق مكاسب عامة لللنظلة، ابلليام يف امللام األو، ابحلد ما تدليد وتكلفة   وتتاح -302

ل ية احتياجا  كه من دا مدا تدم، نفدس نظدام تشغيه نظامني خمتلفني للرباجميا ، إ ا كان ابتمكان ت
                                                      ختلدف الوحددا  املدسسدية واألفرقدة الد  تدلده مددا  بشدكه أوبدق، ملا إدار  التدلم أو منصة التدلم  ونيك

أن  ددن فوائددد إقددافية مددا  ، وتدتلددد يارسددا  جيددد وجدده وتتلاسددم اريددربا  التلنيددة والرتبويددة علددى أ دد 
ش ماااديري أنشاااط  الااات  م بتخفااايا  ااادد ماعاااات الااات  م ايوصاااي املفاااتاسدددتخدام منصدددة واحدددد   

نظام إدارة الات  م ل  ساتخدمني الاداخ يني نفاس الداخ ي  املخت ف ، حسب االقتضااء، ااساتخدام 
 ااخلارجيني   ى السواء. 

ملفوقدية لللارسا  اجيد  يف املركدز الدداملي للدتدلم والتهدوير التداب  لعلى مثا،  الوقو ونيكا  -303
علدددى  ةحدددد  لشددددون المجئدددني، الدددذي يلددديب احتياجدددا  املدددوظفني واحتياجدددا  الدددتدلم اريارجيددد األمدددم املت

السددوام  وتدددعم أفرقددة الددتدلم التابدددة لللركددز تهددوير مواهددب كدده مددا املددوظفني الددداتليني وأع ددام أفرقددة 
رجدددة مدددا م )مددد  احلفدددا  علدددى ديف وقددد  بدددرامج الدددتدل        فدليدددا                                           املشددداري  امليدانيدددة، الدددذيا يتدددداونون تدددداو   

 اعستلملية واعتتيارم 
بينلا ي دو ما املستصدوب بوجده عدام أن تكدون هنداك منصدة موحدد  لللسدتفيديا  وم   لن، -304

ابلنسدد ة ملنظلددا  األمددم املتحددد   ويف                                                       الددداتليني واريددارجيني، فددلن  لددن ع نيكددا أن يدتددرب م دددأ مدللددا  
رب يف اسياقا  املدسسية )مبا يف  لن الفدو كون لل ياكه والين بدم احلاع ، قد يكون ما األف ه أ

علليددا  الشددرام ومصددادر التلويددهم نظامددان خمتلفددان  هددن أن إجددرام تليدديم شددامه نيكددا أن يسدداعد يف 
 اختا  قرار عا بينة 

 استنتاجا : -305
أنده  رهم وجدود قددر مدا التشدغيه املت داد، وت داد، الدربامج فيلدا بدني املنظلدا ، ي ددو )أم 

 ا  املشرتكة إمكا   مل تستغه تزا، لللنص ع
مدددا امل دددم ربدددط نظدددم إدار  الدددتدلم بدددنظم املدددوارد ال شدددرية ل لدددوج  دددج هدددويل يف الدددتدلم  )بم 

 وتيسن اتدار  
 ع تستخدم منظلا  كثن  منصة واحد  لربامج التدلم الداتلية واريارجية  )عم 
ا  التدري ية اجداهز   ومدظدم  و استخدام الدور  اة ا اه متزايد يف بدم املنظلا  )دم 

 استخدام منصا  متددد                                              هذا اوتوى سحايب، يا يتهلب ما املدسسا  أحيا   
الت  م، يف القارارات املقب ا  بشاأن اختياار نظاام إدارة    أنشط    ايوصي املفتش أبن يفضل مديرا  -306

   داخل املاظ   اخارجها   من التفا ل االت اان                                               الت  م، املاعات اليت تتيل، يف مج   أمور، مزيدا  
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  الثالثاجلزء   
 رؤي    ى مستو  املاظوم   احل ول

 حنو مزيد من االتساق االتاسيق االتقارب -6 
يدتلددد املفددتش أن هندداك بمبددة موج ددا  رئيسددية نيكددا أن تكددون حامسددة يف حتليددق املزيددد مددا  -307

ع ين غدي  اهده احلاجدة إىل مزيدد مدا  مم املتحد   ولدئا كداناعتساب والتنسيق والتلارب يف منظومة األ
املوارد املالية، فلن نفس املوج ا  الثمبة نيكا أن تددي إىل حتليق وفورا  عامة على مستوى املنظومة 
وإىل إنفاب أكثدر كفدام  لمشدرتاكا  امللدرر  للددو، األع دام أو تربعاهتدا  كلدا أ دا تدوفر إمكدا   ك دن  

 ني الوكاع  والدله اجلاعي بش ن التدلم عسرتاتي ي املشرتك بللتفكن ا
ويتدلق املوجه األو، ابلسياسدة الدامدة: ويتلثده يف وقد  إطدار مدسسدي اسدرتاتي ي للدتدلم تكدون   -308

لددده رؤيدددة علدددى مسدددتوى املنظومدددة  سدددرها، ويشدددله امل دددادئ واتجدددراما  امل نيدددة علدددى اللددديم واعحتياجدددا   
  ونيكددا أن يددددي هددذا                و تلك ددا عيدددا  مل تلددة، الدد  تتفددق علي ددا  ظلددا  األمددم املتحددد  ا املشددرتكة جليدد  من 

أدىن مدا الت داما بدني الوكداع                                                                    اتطار إىل أوجه آت ر، وإىل من  اع دواجية وإهدار املوارد، وي دلا حددا  
 لم   حبير ع تتخلف عا الركب أي منظلة، م لا كانت صغن  وم لا قلت مواردها املخصصة للتد 

مدسسددي: وهددو حتسددني وتدددعيم دور كليددة مددوظفي منظومددة األمددم املتحددد    موجددهثدداين املوجدده الو  -309
مدددا تصددليل ا األصددلي، مث اعنتلدددا، إىل                                                      كلدسسددة تدار  املدددار  والددتدلم علدددى نهدداب املنظومددة، بدددما  

 إدتا، حتسني يف قوم اعحتياجا  واألدوا  احلالية 
تلثدده يف اعسددتخدام املنسددق واألكثددر صددرامة ف ددو موجدده عللددي به يدتدده: ويأمددا املوجدده الثالددر  -310

ابلهداب  املن  دي والدللدي ملنصدا  الدتدلم اتلكدرتوين، مبدا يف  لدن املنصدا  املشدرتكة  فلدم يددد           واتساما  
للددددورا  التدري يدددة احل دددورية أو         بسددديها                                                    الدددتدلم اتلكدددرتوين جمدددرد تيدددار واحدددد ريفدددم اتنفددداب أو بدددديم  

أكثر ما جمرد جملوعة ما مواقي  التدلم املتدددد  واملتنوعدة               رتوين هو أي ا  ختلهة  به إن التدلم اتلكامل
الدد  نيكددا أن تكددون متاحددة دون اتصددا، ابتنرتنددت  والددتدلم اتلكددرتوين طريلددة علليددة وواقديددة ل ددلان 

يظدده املوظفددون حيددافظون  التحددو، والتكيددف املسددتلريا يف اللددو  الداملددة ابألمددم املتحددد   كلل ددا، حبيددر
 أميت م وكفامهتم وقدرهتم التنافسية و اعت م يف أدام م ام م  على

  18الشكه   
 حنو حتقيق املزيد من االتساق االتاسيق االتقارب يف ماظوم  األمم املتحدة

 

  على حد سو  تتناو، الفروع التالية كه ما املوج ا  الثمبة و  -311



JIU/REP/2020/2 

GE.20-09631 66 

 اإللكرتايناالتاسيق يف جمال الت  م  فرص زايدة الكفاءة 6-1 
 استخدام املوارد ااحملتوايت الت  ي ي  املفتوح  من ماظ ات األمم املتحدة األخر  1-1-6 

الددتدلم ابسددتخدام  علددى تحفيددزالملددوارد، ع يددزا، مددا امللكددا ته د ددا عدوديددة ايف ظدده ظددرو   -312
مددواد "املفتوحددة   ددا                                                                        الددتدلم اتلكددرتوين اجدداهز مددا مصددادر مفتوحددة  وتدددر   اليونسددكو املددوارد التدليليددة

للتدريس أو التدلم أو ال حر تدود للللن الدام أو تصدر برتاتيص للللكية الفكريدة تيسدر اعسدتخدام 
 2002هددذا املصددهل  مددا منتدددى اليونسددكو لدددام                 ولددئا اسددت لدم53)"اجملدداين لللددوارد وتكييف ددا وتو يد ددا

الددايل يف ال لددان الناميدة، فدلن فكدر  تلاسدم املدوارد  بش ن ىبن الرباجميا  التدليلية املفتوحدة علدى التدلديم
   م54)والتحرك لتحليق هذه الغاية هللا جذور سابلة      جما   التدليلية 

ت ا كانت موق  انتلاد يف املاقدي  ومد   لدن، ويمحظ املفتش أن نوعية هذه املوارد وموبوقي -313
يف إمكانيدة اسدتخدام                       ده اجلاعدة، يولدد أمدم  فلن الن اح الداملي لنلو ع ويكي يدً، كلورد مفتدوح تتد د 

 أوس  لللوارد التدليلية املفتوحة، إن ت دت تشرا  سليم 

 تحدة األخر استخدام املوارد ااحملتوايت الت  ي ي  املفتوح  من ماظ ات األمم امل  
 أد ه، حيدددر يظ دددر عددددد 19لل يدددا   الددد  عد دددا فريدددق اعسدددتدراض )انظدددر الشدددكه         ووفلدددا   -314

يف منظلددا          نسدد يا   متدددناملنظلددا  علددى اوددور الدلددوديم، ي دددو أن الددوعي ابملددوارد التدليليددة املفتوحددة 
 بمث منظلا    األمم املتحد   إ  مل ت لغ عا استخدام هذه املوارد مبدناها الصحي  إع

  19الشكه   
 دةاستخدام املوارد ااحملتوايت الت  ي ي  املفتوح  يف ماظوم  األمم املتح

 
 

ويف الدديد مدا الدردود، ي ددو أن هنداك بددم اريلدط بدني املدوارد التدليليدة املفتوحدة وهنهدا مدا  -315
أشددكا، الدددورا  التدري يددة واملددواد املتاحددة لل ل ددور والدد  نيكددا اسددتخدام ا للددتدلم  وتشددن الددردود علددى 

__________ 

-https://en.unesco.org/themes/ictعلددى املوقدد  الشدد كي:  متدداح .Open Educational Resources”, 2019“ م53)

education/oer  

، أندده سدديتي  عيدد  املددواد الم مددة جليدد  دوراتدده اجامديددة 2001أعلددا مد ددد ماساشوسددتس للتكنولوجيددا، يف نيسددان أبريه  م54)
دفددة                                                                               دليا جما  على اتنرتنت  وقد اعت رب  تلن تهو  ما شد  ا أن حتددث بدور  يف التدلديم وتدهدي ودورا  الدراسا  ال

                                                                                                           ك ن  لفكر  جده التدليم أكثر انفتاحا  وأيسر مناع  وع يزا، هذا املستودع الش كي نشها  حدىت اليدوم، حيدر تتدوفر مدواد 
  https://ocw.mit.edu/index.htm :لش كيما وع  الدورا  الدراسية ال  نظل ا املد د يف املوق  ا
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وليددة اسددتخدام مددواد مددا منظلددا  األمددم املتحددد  األتددرى أو املنظلددا  الدوليددة أو املنظلددا  الد
هن احلكومية

استخدام مواد تارجية هن املوارد التدليلية املفتوحة

استخدام مواد تارجية هن املوارد التدليلية املفتوحة

دعو  املوظفني

عدم الدلم بوجود املوارد التدليلية املفتوحة

https://ocw.mit.edu/index.htm
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فيديو على الملاط  اتنرتنت و  هذا السدا، إىل استخدام دورا  كورسنا الواسدة النهاب واملفتوحة على
                              اليوتيوب واوتوى املتاح  ارً   

مددا أن تديددد اترتاع ددا يدددد يف                                                      وكدون املنظلددا  تسددتخدم املددواد املوجددود ، حيثلددا أمكددا، بدددع   -316
بددني روح و سدديد املددوارد التدليليددة املفتوحددة، الدد  نيكددا        ك ددنا                         هددن أن هندداك فرقددا          إجيابيددا                 حددد  اتدده أمددرا  

يددة، وتكييف ددا مدد  احتياجددا  املددرم وتو يد ددا، مددا ج ددة، وبددني األمثلددة املددذكور  يف الفلددر  تخدام ا حبر اسدد 
                                 وقددد تفددرض تددراتيص التو يدد  عددددا  مددا   ااحللو، الت اريددة ع نيكددا تدددديلفدد السددابلة مددا ج ددة أتددرى  
 الليود أو التكاليف امل اشر  

أو ينهددددوي علددددى عدددددم وعددددي  وحددددةليليددددة املفتولددددئا كددددان الدديددددد مددددا الددددردود حيدددددد املددددوارد التد -317
أتدرى تشدن إىل أسد اب عددد  لدددم اسدتخدام ا  وتفيدد الللدة مدا املنظلدا   ن               ، فلن ردودا  هابوجود

 هذه املوارد ع تناس  ا أو ع تناسب احتياجا  التدلم يف منظومة األمم املتحد   
الدتدلم اتلكدرتوين اجداهز، ألنده  ستخدم عتوىاهليئة ع ت"وتفيد هيئة األمم املتحد  لللرأ   ن  -318

صددلة كثددر ممممددة  وتف دديه اسددتخدام مددواد الشددركام وأصددحاب املصددلحة ااتددريا أكثددر األ            لدديس دائلددا  
ما منظلا  األمم                                                                    ويش   على ات اع  ج تداوين أكثر اتساقا   وتستخدم اهليئة عتوى جاهزا    ابملوقوع

   وابملثده، يدذكر بدر مج األهذيدة الدداملي أن املدوارد مدا"للته يدق       قدابم    لدن كداناملتحد  األترى، كللدا  
ي  مدينددة ومل يلددف سددتخدم ألن الددرب مج لديدده ابلفددده مددوارد ملواقدد      مل ت   www.oercommons.org املوقدد 

 للوقوعا  األترى  لنس ة لعلى موارد  ا  صلة اب
، الد  يدوفر مكتدب األمدم املتحدد  وتفيد بدم املنظلا  )ما ق يده الل ندة اعقتصدادية ألورواب -319

م   ا ع  لن املوارد الم مة عستكشا  مصادر بديلة ملواد التدلم                                  يف جنيف مواردها التدليلية أساسا  
دا  لن هدن بددي ي )إ  أن املدوارد التدليليدة املفتوحدة جمانيدةم، فدلن ادة تكلفدة مديندة لللددامم ، ولئا ب
 وارد واستخدام ا بشكه جيد  املدرفة لتحديد هذه امل وتلزم
لللددوارد التدليليددة املفتوحددة، إىل صدددوبة                                              وتشددن اليونسددكو، وهددي مددا املنظلددا  املديددد  عامليددا   -320

لوقدت الددم م لمسدتثلار يف تنظدديم املددوارد املناسد ة والتحلددق مددا ل      نظددرا  ": ذه املددواردهد  عتللدة يف اسددتخدام
ونسددكو سددتدعم فكددر  ات دداع  ددج علددى نهدداب املنظومددة   هددن أن الي"ومدددى ممممت ددا ورصدددها جودهتددا

  بيد أن هذا مثا، للحاع  ال  نيكا أن يكون في ا ت اد، املدار  واملشور "للتغلب على هذه الدل ة:  
  "، حىت ع يتكرر الدله على نهاب منظومة األمم املتحد                        فيلا بني الوكاع  مفيدا  

  8اتطار   
 اجلام ات املفتوح  )مثال(

ناك الدديد ما اجامدا  املفتوحة يف الدامل  واجامدة املفتوحة يف املللكة املتحد  هي مدسسة ه 
، كانت هذه التكنولوجيا رائد  يف جمايل ال حوث 1996رائد  للتدلم على اتنرتنت وعا بدد  ومنذ عام 

 م املفتوح:يواعستخدام الدللي لتكنولوجيا  اعتصاع  يف التدليم  وهي تدير مرفلني للتدل

 1- OpenLearn   وهي منصة على اتنرتنت تلدم دورا  دراسية جمانية ومواد تدليلية، وهي
متاحددة يف شددكه مددوارد تدليليددة مفتوحددة  وتركددز علددى اوتددوى الددذي أنشدد ته اجامدددة املفتوحددة وشددركاؤها  

وجددب رتددص مبجمدداين نيكددا أن يديددد اسددتخدامه أي شددخص  OpenLearnواوتددوى املتدداح علنددى منصددة 
مصدر وتوى التدلم ألوجده                                                               املشاع اتبداعي  وهي ليست منصة للتدلم الفردي فحسب، به هي أي ا  

 استخدام أترى 
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 2- OpenLearn Create :  وهي منصة تدلم جمانية عرب اتنرتنت تسل  ل فراد أو املنظلا
إىل نظدام مدود، تدار           سدتنادا  ابنشر دوراهتم الدراسدية ارياصدة  وهدي منصدة تدلدم تدلده بكامده طاقت دا، 

الدددتدلم، وتددددعم التدددداون والتحلددديم  والشدددارا  والدديدددد مدددا اريصدددائص األتدددرى املتوقددددة يف أي نظدددام 
حدير  ونيكا اسدتخدام هدذه املنصدة يف الت ربدة، ونشدر بدرامج الدتدلم، بده ونيكدا اسدتخدام ا كلنصدة 

دود   كلدددا تدددوفر بددددم الددددعم اجملددداين للددددورا  جمانيدددة لدددنظم إدار  الدددتدلم يف املنظلدددا   ا  املدددوارد اوددد 
 م  أهدا  اجامدة املفتوحة                                        الدراسية واملنظلا  املتوائلة اسرتاتي يا  

  

 ستكشف يف م ظ ه                                               استاتاج  استخدام املوارد الت  ي ي  املفتوح  مل ي    
األتدددرى لتدددوفن حلدددو،    الهرائددق ع تددربر نددددر  املدددوارد املاليددة املخصصدددة للدددتدلم عدددم اعهتلدددام بتثلدددني   -321

الددتدلم  وع تددزا، املنظلددا  اجملي ددة مل تستكشددف مدظددم أوجدده اسددتخدام املددوارد التدليليددة املفتوحددة  فاسددتخدام ا  
                                                                                             وتد دددها يتهل ددان اسددتثلارا  مدينددا  مددا حيددر الوقددت واملددوارد، ونيكددا أن يشددكه عل ددة أمددام املنظلددا  األصددغر  

وددود   ونيكدا أن يسداعد ات داع  دج شدامه لللنظومدة علدى حتسدني  ليليدة ا                               ح لا  واملنظلا   ا  املوارد التد 
 صلة ابحتياجا  التدلم يف املنظلا     هلا   كللا كانت ،                                 استخدام هذه املوارد املتاحة جما   

ات دددداع  ددددج مشددددرتك بددددني يف بشدددد ن الفائددددد  اوتللددددة   ددددا                                يشدددداطر املفددددتش  امددددا  اليونيسددددكو رأيو  -322
ادر املفتوحة ملنظومة األمم املتحد   سرها، ع سديلا ابلنسد ة لللنظلدا  لى املصالوكاع  يف التدر  ع
 ميزانيا  تدلم عدود  ال  هلا الصغن  واملنظلا  

 5التوصي  
يابغي أن يضع املدير ال ام ملاظ   األمم املتحاادة ل رتبياا  اال  اام االثقافاا  ايت هااد،  

هت اا  يف ماظوماا  األماام املتحاادة، امل املؤسساااتابلتاساايق مااع الرؤساااء التافيااذيني جل يااع 
اال سي ا ك ي  موظفي ماظوم  األمم املتحدة، قائ   شااام   تااوارد الاات  م املفتوحاا  الاايت 

، اال ساااي ا ت ااا  ل ااادة قطا اااات ات ااحتياجاااات الااات  م الشاااام   ااام فاااراد  املاظ ااا 
 .2030املت  ق  خبط  التا ي  املستدام  ل ام 

 
الدتدلم املفتوحدة أن يسد ه إمكانيدة الوصدو، إىل املدوارد املتاحدة،   وما ش ن وق  قائلة مبصدادر -323

 ما منظور ملارن            انتلائيا                  كلا سيتي    ا  

                        إللكرتاين اتقا ها خارجيا  نشر برامج الت  م ا 6-1-2 
مل تدددد املدرفددة تتوقددف عنددد احلدددود  ومنظومددة األمددم املتحددد  ج ددة تددوفر املندداف  الدامددة الدامليددة   -324

 ، ع ين غي أن يتوقف التدلم عند ابب األبراع املندزلة  وابلتايل
للت  -325 ً ، كاندددت منصدددا  الدددتدلم اتلكدددرتوين الددد  تدددديرها املنظلدددا  نظلدددا  مغللدددة، صددد                                                                            وتلليدددد

                                                                 ليسددتدلل ا موظفوهددا  وحددىت عندددما تلددوم منظلددة أي ددا  بتلددد  بددرامج للددتدلم واسددتخدمت داتدده منظلددة 
الددتدلم                                                          يني واملسددتفيديا، ع توجددد علومددا  صددلة قويددة بددني الددتدلم الددداتلي و اتلكددرتوين إىل الشددركام اريددارج

                  جل وري  املتدللني                                اريارجي، كلا ت ستخدم منصا  خمتلفة 
وابملثدده، فددلن مدظددم بددرامج الددتدلم الدد  صددللت ا املنظلددا  لتدددريب املددوظفني قددد صددللت مدد   -326

ا اعسددتثناما  مددا هددذه اللاعددد  الدددورا  الدد  مراعددا  اجل ددور الددداتلي )داتدده املنظلددة الواحددد م  ومدد 
ور  دسسا  أترى يف املنظومدة  وجيدري بصد ملصلل ا كلية موظفي منظومة األمم املتحد  وال  تلدم ا ت

متزايدددد  تصدددليم بددددم الددددورا  اتلزاميدددة الددد  تلددددم ا األماندددة الدامدددة ل مدددم املتحدددد  لكدددي تسدددتخدم ا 
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توجدددد سددوى أمثلددة قليلدددة أتددرى لدددربامج اشددرتكت يف تصدددليل ا منظلددا  أتددرى يف األمدددم املتحددد   وع 
 واستخدام ا وكاع  متددد  

مسددددتخدام اريددددارجي إىل الدددددو، األع ددددام  ويف الوقددددت احلاقددددر، توجدددده مدظددددم الددددربامج املنشددددور  ل  -327
رامج  بد                                                                ما بندام اللددرا   وتنشدر كيدا   األماندة الدامدة ل مدم املتحدد  أي دا    اج ا  املستفيد  وهنها ما 

يف بددم احلداع  مدسسدا  أتدرى يف املنظومدة  ويست ديف نظدام                                     على نظام إنس نا، وتسدتخدم ا أي دا  
 وحة ملوظفي منظلا  األمم املتحد  األترى وللدلوم  مفت   تدري ية أهورا يف اليونيسيف دورا   

خدم ا نشر براجم ا  ي شكه ما األشكا، لكي تسدتت   ا عمنظلة جمي ة تفيد  11هن أن  -328
منظلددا  أتددرى يف منظومددة األمددم املتحددد  و أو أ ددا ع تسددتخدم منصددا  املنظلددا  األتددرى  وحددني 

 إع متفرقة ا  استدانت ا بتلن املنصتفده  لن، ع تكون 
، ين غي ملدسسا  منظومة األمم املتحد  2030املن ثق عا تهة عام    ويف قوم الن ج الشلويل -329

ن اعنفتاح الدذي يتد تى إباتحدة بدرامج الدتدلم ارياصدة  دا ملنظلدا  األمدم أن تدرت ، ما حير امل دأ،  
 املتحد  األترى نيكا أن يدز  اعتساب والتلارب 

ى  لن، فلن الليام بذلن، ما الناحيدة الدلليدة، نيكدا أن يددز  الوفدورا  والفداليدة وعمو  عل -330
شددار ابللدددر الددذي نيكددا أن تكددون عليدده مددا حيددر التكلفددة  هددن أن هددذه امللارسددة ليسددت واسدددة اعنت

حدىت تفيددد منظلدا  أتددرى يف املنظومدة والشددركام وعامدة اجل ددور  ويف بددم احلدداع ، تشدن يارسددا  
احلالية امل لغ عن ا إىل نشر مواد تدري ية أولية، وهو أمر يستحق الثنام، ولكنه أقدرب إىل تلاسدم  التلاسم

 اتحة التدريب م اشر  لللتدللني تارع املنظلة املوارد التدليلية املفتوحة منه إىل إ
ستخدم وحىت عندما تكون برامج التدلم عرب اتنرتنت متاحة لآلتريا، فلن هذا ع يدن أ ا ت -331

ابلفددده  وتشددن مخسددة ردود فلددط إىل اسددتخدام بددرامج مددا منصددة أهددورا يف اليونيسدديف، كلددا أبلددغ عدددد 
 لزامية ل مانة الدامة ل مم املتحد  اتالتدري ية وتر عا استخدام الربامج 

 الفوائد االتحدايت   
رامج مشددرتكة، أن نيكددا للددربامج الدد  هتددم منظلتددني أو أكثددر، والدد  جيددري وقددد ا يف شددكه بدد  -332

تتفدددددادى اع دواجيدددددة، يدددددا يدددددددي إىل وفدددددورا  يف التكددددداليف  ومدددددا شددددد ن تهدددددوير اوتدددددوى الدددددذي يلددددديب 
ما اعتساب  وما الفوائد األتدرى التفاعده         مزيدا                      تددد  أن حيلق أي ا  اعحتياجا  اودد  ملنظلا  م

 برامج التدلم  إطار بني املوظفني ما خمتلف املنظلا  يف 
ونيكددا است ددافة بددرامج الددتدلم اتلكددرتوين املشددرتكة بددني منظلتددني أو أكثددر وتلدددني ا مددا منصددة  -333

ادها إىل منصدا  الدتدلم يف كده منظلدة مشداركة                                              واحد  مشرتكة أو، بدع  ما  لدن، استنسدات ا واسدتن 
ة وصدديانت ا، أي حتددديثا  للدددور  التدري يدد  تجددرام وميدز  املنصددة املشددرتكة الوحيددد  هددي تددوفن موقد  مركددزي

مكتب مساعد  واحد، وفريق تلن واحد يدعم املنصة والربامج، وفريق واحد للتيسن والتوجيه يف توفن  و 
 ئلة على األفواع حالة الربامج امليسر  اللا

هن أن  لن يدن أن موظفي املنظلا  املشاركة األتدرى حيتداجون إىل ح دور الددورا  علدى  -334
 هتم الكاملة املتدللة ابملوارد ال شرية واتريخ تدلل م  وهذا ما سيتدذر مدده منصة تارجية ع تت لا بيا

ملن دددز  يف سددد م  الدددتدلم أو قاعدددد  تسددد يه املتدللدددني وإدراع ات دددا ا  واملدلومدددا  عدددا التدددداريب ا
دللددني املت حتفيددز  وحتددد هددذه التدليدددا  مددا "اريدارجيني"ليدد  املتدللددني املتدللددة جببيدا   املددوارد ال شددرية 

 لى التدلم ع
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اح ول هذا التحدي هي نفس احل ول اليت سبق ذكرها ابلاسب  ل سيااريوهات ذات الع     -335
ا/أا اإلدماج الكامل ل دارات التدريبي     ااحمل ول  اين املتوافق   اهي  إحداث شهادات الت  م اإللكرت 

هااا تظهاار يف قائ اا  الاادارات     ب ملاظ ااات املشااارك  ) لااد  ا اخلارجياا  ذات العاا   يف ماعااات الاات  م  
 تقدم(.   ما حيرز  املت   ون من     ى ضوء                                        لكل ماظ   احتديث سجالت الت  م ت قائيا    التدريبي  

احله ال ديه، املتلثده يف استنسداحم عتدوى امللدررا  الدراسدية اعتلاد          ب كثنا  وما هن املستصو  -336
يتهلب استنساحم أي حتديثا  وتوى الدورا  واستناده إىل منصا  التدلم يف املنظلا  املشاركة  إ  س

ميسر،   التدري ية ال  تتم حتت إشرا  التدري ية إىل كه منصة تدلم مت استنادها إلي ا  وابلنس ة للدورا 
يتدني علددى كدده منظلددة تست دديف وتلدددم نسددخة مسددتورد  مددا الدددور  التدري يددة أن تدددرب وتددوفر فريددق سدد 

 التكرار والتكاليف اتقافية  تيسن تا   ا، يا سيددي إىل بدم

 الربامج اخلارجي  املوحدة استخدام 6-1-3 
يف عيددد                   م أكثدددر انفتاحدددا  حلدددو، الدددتدل جددددهوتدددارع منظومدددة األمدددم املتحدددد ، هنددداك ا ددداه  دددو  -337

قهاعا  األعلدا، الت اريدة واألوسداغ األكادنييدة  ومدا أمثلدة  لدن الددورا  الد  أعلندت عدا انهمق دا 
ودعل ا جامدا  دولية رائد  )مدا ق يده جامددة هارفدارد، ومد دد ماساتشوسدتس للتكنولوجيدا، وجامددة 

  مداريا م  وكان هناك    لن م  اللهاعستانفورد، واجامدة املفتوحةم والشراكا   ا  الصلة )مبا يف
   م55)ك ن يف هذا اع اه نتي ة ملوجة ما الدورا  املفتوحة وال خلة على اعنرتنت

توفر جملوعة  ال   تهوير منصا  التدلم اتلكرتوين السحابية  ب                            منظلا  األمم املتحد  أي ا      بر وى  -338
،  LinkedIn Learningاجملي دددة هدددي منصدددة  لددددى املنظلدددا              انتشدددارا  مدددا الدددربامج اجددداهز  واألشدددكا،  وأكثرهدددا  

حالة ما اعستخدام امل لغ عنهم، تلي دا منصدة كورسدنا    19)حير أفيد عا    Lynda.comمبوق                    املدروفة سابلا  
 حاع م    EdX  -   (5حاع م ومنصة    9) 

م ا املنظلددا  الدد  تسددتخد إدار  الددتدلمنصددا  الددتدلم الشد ي ة بددنظم مبولت ندب اريلددط اوتلدده  -339
يف بليددة هددذا  تناوهلدداوأنشددهته،  دددر ابتشددار  منصددا  اوتددوى الدد  مت   ايلددد الددتدلمى عست ددافة عتددو 

                                                                                        الفددرع والدد  تركددز علددى تلددد  بددرامج جدداهز  موحددد  جليدد   ابئن ددا، بدددع  مددا تل يددة احتياجددا  الددتدلم يف 
 منظلة مدينة أو يف منظلة م يفة 

 دارة اإللكرتاني  املفتوح  احلاشدة المن توحاة ساملاعات امل  
ركز يبرامج التدلم على املنصا  املستوحا  ما الدور  اتلكرتونية املفتوحة احلاشد  كان تلد   -340

تلدمت منذ  لن احلني يف تهورها يا أاتح املزيدد مدا التفاعده مث                         على دورا  بسيهة نس يا ،يف ال داية 
ا أنشهة التدلم )مبا يف  لن التدلم املصدغرم  وهدذا وحدده ع ي دلا لوعة أكرب مجموفر بني املشاركني و 

السدليلة،  التللينيدةللللارسدا                                                               أن تكون عي  الدورا  املتاحة اليوم علدى هدذه املنصدا  مصدللة وفلدا  
 يت لا جملوعة واسدة ما ارييارا  ما حير النوعية                 ما يلدم حاليا  ولكا 

جما   وقدد  يتاحاملفتوحة احلاشد  املدروقة يف هذه املنصا  والدديد ما الدورا  اتلكرتونية  -341
  وع تتددداح الددددورا  التدري يدددة األتدددرى إع        مهلددواب         أمدددرا   يددتم فدددرض رسدددوم إ ا كدددان احلصددو، علدددى شددد اد 

علددى        ائلددا  ق                                                                           ملابدده رسددوم، وعدداد  مددا تكددون التكدداليف منخف ددة للغايددة  ويلدددم بدددم املنصددا   و جددا  
إمكانيددة هددن عدددود  للحصددو، علددى دورا   FutureLearnملثددا، تددوفر منصددة علددى سدد يه ا -اعشددرتاك 

ً          دوعرا   239تدري ية قصن  عرب اتنرتنت ملابه  ، وتت لا جملوعة ك ن  ومتنوعة ما املوقدوعا ،       سنو
__________ 

  "احلاشد  املفتوحةالدورا  اتلكرتونية "سنة  2012عام  نيويورك اتنيزأعلنت صحيفة  م55)
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  وعددداد  مدددا تدددوفر "يكدددرواب اتشدددرا  علدددى م دددادا  امل"إىل  "اتدار  والليددداد : قيددداد  فريدددق"مدددا        بددددما  
  جامدا  خمتلفة، و لدن ابسدتخدام منصدة مشدرتكة للتلدد ، ونيكدا أن تدتدذ بشدكه فدردي أو  الدورا

 ك زم ما درجة عللية 
وعلدددى سدددد يه املثددددا،، وقدددددت اليونيسدددديف عدددد  دورا  إلكرتونيددددة مفتوحددددة حاشددددد  مدددد  شددددركام   -342

ي يسدتخدم ا  م لكد FutureLearning، و EDXسدنا، و أكادنييني، ونشرهتا على منصدا  عامليدة رائدد  )كور 
اريدددددارجي علدددددى السدددددوام  ويشدددددله تصدددددليم الددددددور  التدري يدددددة  ددددداريا علليدددددة  اجل دددددور  اجل دددددور الدددددداتلي و 

 الدورا  الداتلية يف املتوسط     ا عليه األمر يف ي   أكرب ومناقشا  بني املشاركني، يا يددي إىل مشاركة  
الدددور  اتلكرتونيدددة املفتوحدددة       ي دددا  أ ب التددداب  ملنظلدددة الدلدده الدوليدددةيدتددرب مركدددز الددددويل للتدددريو  -343

منده للتحددً  الد                                                                          احلاشد  يارسة جيد  يف سياب التهوير، ع سيلا لسد ولة توسدي  نهاق دا  وإدراكدا  
جملوعة  واستحدث، م56)استخدامه ألهراض      جدا          مفيدا                     ، نشر املركز دليم       اتما                            نيثل ا هذا الشكه إدراكا  

   متدللة بهأدوا  

 اغريها من خيارات الت  م املؤسسي  LinkedIn Learningماع    
  LinkedIn Learningتستخدم عد  منظلا  يف األمم املتحد  ابلفده منصة الدتدلم الرقلدي  -344

وهددو مثددا، جيددد علددى املوجددة األوىل مددا هددذه الدددروض الت اريددة  والدددورا  التدري يددة قصددن  يف مدظل ددا 
هية  يف بدم احلاع ، تتاح إمكانية ت اد، بسيط م  فريق وتستند إىل عاقرا  ابلفيديو ونسخ ا اري

لتحليدده  ويف كثددن مددا الدددور  التدري يددة يف الشددريط اجددانيب وقددد تدددرض بدددم مددواد التلدداريا التكليليددة ل
األحيان هلت الدورا  التدري ية أسئلة على كه فصه وشفدت ابتت ار يف  اية املها   وتتاح ل دم 

 وهنها ما اجلديا  امل نيةم  LinkedIn)ما الدروس ش اد  مزدوجة 
 ‘األعلدددددا، اتبداعيدددددة’و ‘األعلدددددا، الت اريدددددة’وف دددددرس الددددددورا  واسددددد  النهددددداب وينلسدددددم إىل  -345
تلدددم طريلددة بسدديهة لتغهيددة  "مسددارا  للددتدلم"  ويددتم  ليدد  بدددم الدددورا  اللصددن  يف ‘التكنولوجيددا’و

تدري يددددة الفرديددددة، بشدددد ن مواقددددي  مددددا ق يدددده الددددذكام موقددددوع أوسدددد  يددددا هددددو عليدددده احلددددا، يف الدددددورا  ال
ني الددذيا ظلددني واملتحلسدد تهددذا النددوع مددا بيئددة الددتدلم أكثددر ممممددة لللتدللددني املني دددو اعصددهناعي  و 

 يره ون يف استكشا  مواقي  جديد  
، وإن  حيدداكي الشدددركا  وأبلغددت منظلددة أو ابنتددان عددا عدددد  بوااب  منصددا  للددتدلم  ا  توجدده   -346

للدتدلم مدا ق يده عدروض       ا   تستخدم على نهداب واسد  يف املنظومدة  وتشدله هدذه اجمللوعدة عروقد كانت ع 
Cegos و ،Harvard Business Publishing and Harvard ManageMentor   وSkillsoft   وMindtools   

ومدددى تدليلددا  تلددد   ال ويف حددني ختتلددف هددذه احللددو، فيلددا بين ددا يف بدددم اجوانددب )علددى سدد يه املثددا،،  
 م57)يددااملتدللددني أو مسددتوى التفاعددهم، فل ددا تركددز يف الغالددب علددى تددوفن الددتدلم املصددغر بددوتن  عدددد   ات

 بش ن التدريب على امل ارا  اتدارية والليادية  
للتنزيده، يف حدني                                                                     ويوفر بد  ا إمكانية اتدماع يف نظام داتلي تدار  الدتدلم أو عتدوى قدابم   -347

ورد على اتنرتنت  كلا أ ا توفر أن ال دم ااتر ع ني
 
                             كا استخدامه إع ما تم، منصة امل
 
مسارا  "                             

ا  الدددد   لدددد  وحدددددا  الددددتدلم الصددددغن  حددددو، أهدددددا  أكددددرب، مددددا ق يدددده موقددددوع أن أو اللنددددو  "الددددتدلم
         مديرا   تص  

__________ 

  The MOOCs4Dev @ITCILO Report م56)

دير صغن   انظر ملدمة املركز الدويل للتدريب التاب  ملنظلدة الدلده ومستلم ومبلا الرتكيزيوفر التدلم املصغر تدللا شديد  م57)
  /https://readymag.com/ITCILO/846236))املف وم  هلذاالدولية على اتنرتنت 

https://readymag.com/ITCILO/846236/
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عا استخدام ملاط  فيديو على موق  يوتيدوب وأحاديدر        أي ا   ت لغ منظلا  األمم املتحد و  -348
م  ولئا كاندت هدذه املنصدا  ومثيمهتدا قدد تست ديف، يف بددم احلداع ، بدرامج  كلل دا، TEDد )تي

 أجزام ما اوتوى أو ل نا  بنام لربامج أكرب ت د ا أو تصلل ا املنظلا   كثن               تلدم أحيا   فل ا 
  9اتطار   

 الذكاء االصطاا ي االت  م
ذكام اعصدهناعي يف السدنوا  األتدن  سديكون لده ما املدكد أن تزايد استخدام تكنولوجيا  الد  

بدأ  بدم منصا  التدلم اتلكرتوين يف  ربة أدوا  الذكام ىبن على التدلم اتلكرتوين السائد  ولئا  
                                                                                        اعصدهناعي، و لدن هال دا  لتنفيدذ شدكه مدا مدا أشدكا، الدتدلم اللابده للتكيدف، فلنده مل تظ در بددد أدلددة 

 قوية على إ ا ا  رئيسية 

يددرتامى الدلدده امل اشدددر ابلددذكام اعصددهناعي للديدددان يف ته يددق أوراي، الددذي أبلدددغ عندده بدددر مج و  
ألمم املتحد  ات ائي  ف وراي ته يق لل  ا  اولو، يساعد املتدللني على حتسني م دارا  التخاطدب ا

وي ددد  إىل ، ولدديس لللتحدددبني اورتفددني،                                                    والتواصدده لدددي م  وهددو ته يددق موجدده ألع ددام األفرقددة علومددا  
كنولوجيا الذكام يف أوقاع الدله  ولتحليق هذا اهلد ، يتم استخدام ت للحديرحتسني بلة املوظفني 
علدددى تلددد  تدليلدددا  علددى تهددداب يسدد له مسدددتخدمو           ، قددادرا            إلكرتونيدددا   "          مدد د ر  اب  "اعصددهناعي لتصددد   

 إىل أبداد ما ق يه السرعة والتد ن والهاقة والثلة                    الته يق، استنادا  
 

 فوائد احتدايت استخدام املاعات اخلارجي   
                                            التدلم املوحد  يتي  عددا  ما الفوائد اوتللة:يدتلد املفتش أن استخدام برامج  -349

 برامج التدلم اتلكرتوين املتاحة جاهز  لمستدلا، على الفور  )أم 
  مدددا املواقدددي ، تدددوفر املنصدددا  الدديدددد  املتاحدددة بدددرامج للدددتدلم تتنددداو، جملوعدددة ك دددن  )بم 

 يلله ما احلاجة إىل وق  برامج داتلية  يا
كدده مددتدلم وكدده دور م منخف ددة بشددكه عددام )ملارنددة بتكلفددة تكلفددة الوحددد  )لتدددد  )عم 

 20ملدوظفني أنفسد م دفد  رسدم قددره يسد ه علدى اتهوير دورا  خمصصدة داتليدةم  فدلدى سد يه املثدا،، 
                                         ا  الدور  اتلكرتونية املفتوحة احلاشد  جما                                       دوعرا ، ونيكا املشاركة يف الدديد ما منص

مددا عتددوى الددتدلم املتدداح لدلليددة قددلان اجددود   مددا حيددر امل دددأ، خي دد  جددزم ك ددن )دم 
، إىل جانب إجرام        مهلواب   احلذر يظه التزام  و  ا  يف توفن التدلم واملدلوما  املوبوب  التدويه عليهونيكا  

                                                        املوظفددون م اشدر ، نظدرا  لوجددود اتتمفدا  ك ددن  يف نوعيدة الددربامج  تليديم مسد ق للدددورا  الد  يوصددي  دا
 امللدمة وكفامهتا 

وتتكامده املنصددا  اللائلدة علددى اعشدرتاك مدد  النظددام الدداتلي تدار  الددتدلم، يدا يسددل  بتت دد   -350
ظلدة مصاحل املوظفني بس ولة ورصد التلدم اور  على املنصة اريارجية عند شرام ترتيص مدسسدي لللن

تلدارير حتليليدة عدا  كلل ا  وعلى س يه املثا،، تزود منصة كليند كلية مدوظفي منظومدة األمدم املتحدد  ب
اوتوى الذي يهل  عليه املتدللون، والوقت الذي يل ونه يف املنصة، وجملوعا  املواقي   ا  األمية، 

 وما إىل  لن  
 ل  ين غي أتذها يف اععت ار:ويف الوقت نفسه، هناك بدم التحدً  اوتللة ا -351
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 ،                            يكون التدلم يف الغالب سل يا  يف املنصا  ال  يغلب علي ا عرض أشرطة الفيديو،  )أم 
أو مشداهدهتا  ونيكدا أن يدددي اخنفداض                                                     إ  يتخدذ شدكه اعسدتلاع إىل أشدرطة الفيدديو املسد لة مسد لا  
 تدلم ال نواتجاملشاركة الذي قد ين م عا  لن إىل قلور احلافز وقدف 

نصددددا ،  خيتلددددف التصددددليم التلليددددن وجددددود  اوتددددوى يف الدددددورا  التدري يددددة ابتددددتم  امل  )بم  
                                                                                       وكدددذلن ابتدددتم  الددددروض علدددى نفدددس املنصدددة  وين غدددي أن تلدددي م املنظلدددا  الددددورا  التدري يدددة  ا  األميدددة  

 تارجية واحد     ة نص اعسرتاتي ية ملوظفي ا وأن ترعاها  وهذا أمر قروري ع سيلا عند استخدام أكثر ما م 
قددددد تك ددددد املنصددددا  اللائلددددة علددددى اعشددددرتاك املنظلددددا  الك ددددن  تكدددداليف إقددددافية   )عم 

ولدذلن، ين غدي أن يلدددر بدقدة عدددد اعشدرتاكا  السددنوية لكده سدنة، يددا يتدي  املوا نددة بدني اعحتياجددا  
 واملوارد، وكذلن بني التخهيط املس ق واملرونة  

ري يدددة بلغدددا  أتدددرى هدددن اللغدددة   مدددا تدددوافر الددددورا  التدين غدددي أن تتحلدددق املنظلدددا )دم 
 اتنكليزية 

ستاد إىل ر اي  سديدة اأهداا ت  م إن ااي تقد املفتش أن استخدام املاعات اخلارجي ،   -352
ااق ي ، حل م قول ل ت  م من شأنه أن يسا د املاظ ات   ى مواجه  التحدايت الاامج   ن ندرة 

أن تك ال هاذ  الطريقا  أسااليب الات  م الاداخ ي ضيع ت  م متاو  . اميكان املوارد ااحلاج  إىل موا
ال ديااد ماان املواضاايع يف ماان خااالل باارامج ت  اام موحاادة  ااتقاادميه ا تقااوم املاظ ااات بتعاا ي هيتالاا 

اتاااوفر الوقااات ااملاااال ل  واضااايع ك  اااا اجاااد حمتاااو  جااااهز مااساااب. اساااتحدد املاظ اااات يبي ااا  
  ااملالئ   ألهدافها ع  الامستو  شهادات الت  م ذات 

وسدددديتي  تنفيددددذ التوصدددديا  التاليددددة اعسددددتخدام الفدددددا، لإلمكانيددددا  الدددد  يتيح ددددا اسددددتخدام  -353
 التكنولوجيا  الرقلية ألهراض التدلم 

 6التوصي  
يابغي أن يضع الرؤساء التافيذيون ملؤسسات ماظوما  األمام املتحادة، إن مل يكوناوا قاد  
إىل التاظاايم                        أكثاار ماهجياا ، اسااتاادا                         عااات اخلارجياا  اسااتخداما  ، م ااايري السااتخدام املاف  ااوا

 .ااق ي  مأهداا ت  ما هلا من السديد لدارا ا ا 
 

 7التوصي  
  ااان يرياااق ،التافياااذيون ملؤسساااات ماظومااا  األمااام املتحااادةيابغاااي أن ي ااارتا الرؤسااااء  

ارجياا ، اخلاعااات ملا املتب اا  يفبااني الوكاااالت، بااربامج الاات  م ذات العاا    املربماا االتفاقااات 
 .، اأن ي كسوا هذا اال رتاا يف نظم إدارة الت  ممالئ  االيت تقدم بشأهنا شهادات    ي  

 
وتوجي  م للوصو، إىل الربامج اريارجية بصفة فردية، يف إطار تهدوير ونيكا تش ي  املوظفني  -354

كددا لللنظلددا  أن ته ددق                               للدددرض الددداتلي  وبدددع  مددا  لددن، ني                               م ددارهتم الشخصددية، و لددن اسددتكلاع  
،  ايلددد بلدددر أكددرب، يسدداوي بددني بددرامج خمتددار  تارجيددة وعددروض أتددرى يف ف ددارس الددتدلم               ددا  م دديكم  

   ايلد التدلم                                                 هلا أن الربامج اريارجية تليب جزما  ك نا  ما احتياجا سيلا عندما يت ني  ع
ظومااا  األمااام املتحااادة، ايشاااجع املفاااتش املاظ اااات املشاااارك ، اال ساااي ا ك يااا  ماااوظفي ما -355

ااملركاااز الااادايل ل تااادريب التاااابع ملاظ ااا  ال  ااال الداليااا ، ااملركاااز ال ااااملي ل ااات  م االتطاااوير التاااابع 



JIU/REP/2020/2 

GE.20-09631 74 

حاادة لشااؤان الالجئااني،   ااى اضااع ااسااتخدام انشاار أدلاا  اجم و ااات أداات ملفوضااي  األماام املت
شا ل يقاد مماا املبتكارة، بشأن استخدام ماعات الات  م اإللكارتاين اخلارجيا  اتكاولوجياات الات  م 

  حيز مشرتك لتقاسم االتفاقات الطوي   األجل املت  ق  ابلت  مختعيص 

 نظام تعديق مشرتك 6-1-4 
تسداب علدى نهداب املنظومددة امل دن علدى اللديم املشدرتكة واعحتياجدا  املتشددا ة، ومدا منظدور اع -356

 ادا  الدتدلم الد  تصددرها منظلدا  استكشف اعستدراض مس لة اععرتا  ابمل دارا  املكتسد ة يف شد 
 األمم املتحد  األترى 

تدددرت  ابمل ددارا  يف املائددة مددا الددردود الددوارد  مددا املنظلددا  املشدداركة أ ددا  60و كددر أكثددر مددا  -357
صدددرهتا  وع تدددرت  بددمث منظلددا  تاملكتسدد ة يف منظلددا  األمددم املتحددد  األتددرى وابلشدد ادا  الدد  

تم احلصددددو، علي ددددا داتدددده املنظومددددة  وتشددددن مخسددددة ردود إىل يدددد زاميددددة الدددد  بشدددد ادا  التدددددريب اتل إع
 اععرتا  املشروغ ابلش ادا  الصادر  عا منظلا  األمم املتحد  األترى 

                                                                         ويدتلد املفتش أن هذه اعست ابة مش دة وترتك م   لن جمداع  للتحسدني  ونيكدا أن يدددي  -358
تم احلصو، علي ا داته منظومة األمم املتحد  إىل حتسني ياععرتا  الكامه ابمل ارا  والش ادا  ال   

ابلنسدد ة لللددوظفني تنلدده املددوظفني واحلددد مددا التدددريب املتكددرر واع دواجيددة، وهددو مددا ع خيلددو مددا مددزاً 
والوكاع  على حد سوام  وإىل جانب الوفورا  يف التكاليف الناشئة عا تفادي التدريب املزدوع، اة 

ع سديلا ابلنسد ة ألولئدن الدذيا  -املندتج لللدوظفني  التو يد  الوقدت املكتسدب يف فائد  أتدرى تتلثده يف
د   يلتحلددون مبناصدد  م د  اعتسدداب وً  اجديددد   كلددا أن ات دداع  ددج مشددرتك يف التصددديق سيسدد م يف ً 

 التنسيق يف منظومة األمم املتحد  
ت سديط إقدافة إىل ا  الدتدلم )ق و، لشد اد أوس  وما اعحتياجا  الدللية األوىل يف تش ي  -359

م عللدي تقامدة مدادلدة الدربامج لمعدرتا  ابلشد ادا  وختفي دهم وقد  إطدار أو نظدا                    الدله الم م حاليدا  
وبددذ، ج ددود مت ددافر  للليددام بددذلن  ومددا شدد ن هددذا  -والشدد ادا  فيلددا بددني منظلددا  األمددم املتحددد  

سددم الددربامج امللابلددة  وكلددا  كددر  الل نددة بددذ، ج ددد يابدده لتحديددد وتوحيددد وتلا                    اج ددد أن يدددعم أي ددا  
 اعقتصادية واعجتلاعية اسيا واويط اهلادئ، فلنه:

                                                                                     ع توجد حاليا  طريلة للتحلق ما عتوى برامج التدلم ال  تنظل ا كيا   األمم املتحد  "
وقدد  من  يت ددا وأهددداف ا لتليدديم مدادلت ددا لرباجمنددا  وسدديكون مددا املفيددد الت كددد مددا األتددرى و 

  "أن يدز  التنله بني املنظلا  ويدعم التهوير الوظيفي                                هذا النظام، الذي ما ش نه أي ا  
ونيكا التحلق  علولةواة عنصر تلن بن يف هذه امل ادر  هو اعتلاد ش ادا  رقلية موحد   -360

يف هددذا ارييددار  من ددا فيلددا يتدلددق إب ددا ا  الددتدلم يف منظومددة األمددم املتحددد   ولددئا كددان ابتمكددان النظددر
مكا تده إ ا مدا كدان مبدز، عا اج ود امل ذولة لتحديد مدادلة الش ادا ، فلدا املدرج  أن حيلدق كامده إ

 موق  نظر وتهوير 
ويف حددني ي دددو مددا املنهلددي أن يسدد م وجددود إطددار مشددرتك أو نظددام مشددرتك لتلريددر املدادلددة يف   -361

هتدام، فدلن تنفيدذه يتهلدب دعلدا  كفام  النظام )تلليه عدد الدورا  املتكرر  وقلا                                              ن جود  أف ه وتًو
يلة لكدده منظلددة علددى حددد   وسدديلزم أن تشددله هددذه مددا عيدد  املنظلددا  ورؤيددة تت دداو  املصددلحة ال دد 

 لتفاو  املوارد على صديد منظومة األمم املتحد                                          الرؤية الت اما فيلا بني الوكاع ، نظرا  
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ه كدده شدديم، بددذ، ج ددد مركددز لت نددب اع دواجيددة يف وق دد                               وسدديتهلب وقدد  هددذا النظددام، أوع   -362
اعقدددهمع مب دددادر  علدددى نهددداب املنظومدددة لتليددديم الددددورا  بدددرامج الدددتدلم امللابلدددة أو املدادلدددة  وإ ا مدددا مت 

 اتلزامية وبدم الدورا  اعتتيارية، فسيلزم بذ، ج د أقه لوق  مداين املدادلة وحفز الدعم املدلم 
لنلدده علددى نهدداب ت ددا لاحلاليددة أن تيسددر فددر  إصدددار الشدد ادا  وقابلي ونيكددا للتكنولوجيددا  -363

طددار علدده إبه الشدد ادا  الرقليددة  ونيكددا إحددداث الشدد ادا  الرقليددة منظومددة األمددم املتحددد ، مددا ق يدد 
ينهلدددق مدددا                                                                   مشدددرتك أو بشدددكه مسدددتله  ويف هيددداب إطدددار مشدددرتك، نيكدددا لللنظلدددا  أن  دددرب ج ددددا  

وجه تلن، يا قد يدف  إىل ال حر التدرجيي عا مداين مشدرتكة، وحيلدق اللاعد  إىل الللة، ويكون  ا ت
 ا اعتساب والتلارب يف املنظومة  م                     يف  اية املها  مزيدا  

وحيصددده بددددم مدددوظفي األمدددم املتحدددد  الدددذيا يسدددتخدمون منصدددا  الدددتدلم اتلكدددرتوين علددددى  -364
نظم الداتليددة تدار  الددتدلم يف شدد ادا  رقليددة موحددد  مددا ملدددمي تدددما  تددارجيني  وع تسددتهي  الدد 

 يددة  ولدددده إمكانيددة امل دددادر  إىل   بصدددور  من ااألمددم املتحدددد ، يف الوقددت احلاقدددر، ق ددو، هدددذه الشدد اد
، داتدده منظومددة األمددم املتحددد ، سددتكون هلددا فائددد  إقددافية تتلثدده يف تيسددن                         األتددذ بنظددام يابدده داتليددا  

   مداين مفتوحةإىل                                   الش ادا  الرقلية اريارجية استنادا   مداجة
  10اتطار   

 الشارات املفتوح  اأمور أخر  -الشهادات الرق ي  
                                                                            و قددددت مدددداين وأطدددر مفتوحدددة للشددد ادا  الرقليدددة مندددذ ب ددد  سدددنوا   والنظدددام األكثدددر شدددد ية  

  فدلى 2011واملدرو  على نهاب واس  يف امللن الدام هو مديار الشارا  املفتوحة، الذي بدأ يف عام 
 ني، اعتلد  مئا  املنظلا  هذا املديار تصدار ش ادا  خمتلفة  مر السن

هي ش ادا  رقلية علولة نيكا التحلق من ا، وحتتوي على بيا   وصفية والشارا  املفتوحة   
قددلنية حددو، امل ددارا  وات ددا ا   واملديددار مددرن، يددا يتددي  اسددتخدامه علددى نهدداب واسدد  يف اععتلدداد 

ال  ترتاوح بني الش ادا  اجزئيدة والددرجا  الدلليدة  ويف الوقدت الدراها،  والرتتيص، ودعم الش ادا 
 ف ددده منصدددا  الددددورا                                                        دديدددد مدددا منصدددا  الدددتدلم والكيدددا   املدسسدددية الشدددائدة، بددددما  تسدددتخدم ال

إىل                                         ، الشددارا  الرقليددة أو الشدد ادا  اسددتنادا  IBMاملفتوحددة علددى اتنرتنددت وانت ددام بشددركا  مددا ق يدده 
 ا  املفتوحة  مديار الشار 

ما الش ادا  الرقليدة وتكنولوجيدا        مزجيا  ويف ااونة األتن ، رأينا الدديد ما املشاري  ال  ختترب  
د  متاندددة الشدد ادا  الرقليددة وموبوقيت دددا، حيددر تدتدددرب تكنولوجيددا الكتددده  الكتدده املتسلسددلة مدددا أجدده ً 

خمتدرب الوسدائط يف مد دد ماساتشوسدتس  املتسلسلة أدا  ع نيكا التمعب  ا  وعلى س يه املثا،، شدرع
وافلة م  الشارا  املفتوحةم ف ف ى إىل منصة حتلق عامة تسلى للتكنولوجيا يف أحد هذه املشاري  )املت

Blockcerts  
  

الاات  م يف األماام املتحاادة ابختبااار نظااام  أنشااط  ايوصااي املفااتش أبن تقااوم شاابك  مااديري -365
   ايري ااملوارد املفتوح  أا ابالستخدام الف ال لالرق ي،   تعديقلاألمم املتحدة املشرتك احمل ول 

 ابلشراك  مع مقدمي خدمات الت  م.
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 إيار مشرتك لألمم املتحدة ل ت  م املؤسسي 6-2 
اتريدخ الدتدلم يف األمدم املتحدد  مدا  الد  شد دهايدد إطار الدتدلم املدسسدي مدا أهدم التهدورا   -366

قد ا مديرو أنشدهة الدتدلم يف مدسسدا  منظومدة األمدم املتحدد  وقددمت منظور املنظومة  وهي وبيلة و 
2003 جملس الرؤسام التنفيذيني يف عام إىل

   م58)
هدددذا اتطددددار أو، عاولدددة ابر   لتحديددددد جملوعدددة مددددا مدددداين الددددتدلم لللنظومدددة  سددددرها، يددددد و  -367
   م59)األمم املتحد يصف ستة م ادئ لتدريف أف ه امللارسا  يف جما، التدلم يف منظومة  إ 

: فدددددالتدلم يددددددز  قدددددددر  املنظلدددددة علدددددى حتليدددددق أهدددددداف ا وهاًهتددددددا اسدددددرتاتي يالدددددتدلم  )أم 
 يف قدرا  املوظفني          أساسيا                               اعسرتاتي ية، ويدترب استثلارا  

 على بلافة اتدار  ونظام الدعم الذي تلدمه  : فالتدلم يرتكزجزم ما الثلافةالتدلم  )بم 
 : فالتدلم مسدولية مشرتكة لللتدللني واملشرفني واملنظلة مشرتكة مسدوليةالتدلم  )عم 
: فيحددق جليدد  املددوظفني احلصددو، علددى فددر  الددتدلم والتهددوير متدداح لل ليدد الددتدلم  )دم 

 الوظيفي املمئلة 
فددالتدلم علليددة ونتي ددة يف ون واحددد  ويشددله الددن ج الرمسيددة : دريبيفددوب التدد الددتدلم  )هم 

ً  وهن الرمسية  ونيكا أ يلتصدر علدى التددريب  أو يتم يف إطار فريدق أويف إطدار مشدروع  وع              ن يكون فرد
 يف الفصه الدراسي 

: إ  تتم تل ية اعحتياجا  التدلم بهريلدة فدالدة ويكدون للدتدلم أبدر إجيدايب فدا،التدلم  )وم 
 على جود  الدله 

  على أي دليه على اختدا  ومل يتلكا املفتش، يف إطار التح ن هلذا اعستدراض، ما الوقو  -368
إجددرام فيلددا يتدلددق ابلوبيلددة  ولددذلن، يدددرع اعسددتدراض هددذه املسدد لة مددا أجدده تليدديم أي نتددائج يكنددة 

 للتدلم  واعستدداد هلذا اتطار املشرتك لمحتياعللل ادر  واملستوى احلايل 
ر مشددرتك للددتدلم يف األمددم  وتكشددف الددردود الددوارد  أن أهل يددة املنظلددا  اجملي ددة تدتلددد أن وجددود إطددا  -369

                       ع يزا، صاحلا  حدىت اليدوم    2003املتحد  مفيد أو نيكا أن يكون مفيدا  وتدترب بدم املنظلا  أن إطار عام  
 أو مفيد إع أرب  منظلا     وأ ا ته ق م ادئه  وع تدتلد أن هذا اتطار املشرتك يكا 

امللكيددة والسددلهة علددى نهدداب املنظومددة ويددرى املفددتش أن وقدد  إطددار للددتدلم املدسسددي تتدداح فيدده  -370
فرصدة  ه يددة تنشدام مكددان نيكددا فيده إجيدداد احللدو، املثلددى ملدظددم املسدائه الدد  تواجده أصددحاب املصددلحة 

  واتطددار رمددزي 2030  ل ددرورا  تهددة عددام )املتدللددني واملددديريام يف جمددا، الددتدلم وأف دده اعسددت ااب
 للغاية ألنه:
 التدلم أنفس م تنهلق ما اللاعد  إىل الللة  أنشهةنيثه م ادر  ملديري  )أم 
 ويشله رؤية حديثة للتدلم  )بم 
 يف اارام على نهاب املنظومة بش ن عتواه          توافلا   وي ن )عم 
__________ 

 .CEB, Conclusions of the meeting of the human resources network, 8 September 2003, doc م58)

CEB/2003/HLCM/20, 8 September 2003  

 United Nations System Staff College, Organizational Learning Framework: Principles and م59)

Indicators, CEB/2003/HLCM/17, annex  
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، فدددلن م ادئددده أبدددر  علدددى       رمسيدددا       دا  وقددد ورهدددم أن إطدددار الدددتدلم املدسسدددي مل يكتسدددب  )دم 
 سياسا  التدلم يف بدم املنظلا  

املفددتش عحددظ ابرتيدداح أن بدددم املنظلددا  الدد  تديددد وقدد  إطددار مدسسددي للددتدلم والواقدد  أن  -371
يف سياساهتا ارياصة وتت   امل ادئ الستة، بينلا   2003على نهاب املنظومة قد أدرجت ابلفده إطار عام  

 جديد  أو حتديثه أو اتتيان إبطار طار اتى إىل تنلي  تدعو منظلا  أتر 
 علدددى عتدددًو  إطدددار                                  او،  ي شدددكه مدددا األشدددكا، احلكدددم مسددد لا  املفدددتش ع حيددد لدددئا كدددان و  -372

للددتدلم املدسسددي ملنظومددة األمددم املتحددد ، فلندده يددرى أن مددا املفيددد سددرد بدددم اعقرتاحددا  الدد   مسددتل لي
 قدمت ا عد  منظلا  مشاركة بش ن نهاب إطار مستكله عتله:

 لتدلم مداين مشرتكة لتلييم اعحتياجا  وتلييم برامج احتديد  )أم 
  تدلدددم عددددد   ونيكدددا تلدددد  التنسددديق ورمبدددا التدددداون فيلدددا بدددني الوكددداع  يف جمددداع )بم 

م ددادرا  مشددرتكة أو مدددرت   ددا بصددور  مت ادلددة يف جمدداع  شدداملة، يف حددني نيكددا لوكدداع  عدددد  أن 
 تتوىل  مام اللياد  يف تلد  حلو، تدلم متخصص يف جماع  مواقيدية عدد  

ق يدددده مددددا املددددداين اتداريددددة ومددددداين احلوكلددددة )مددددا                    ج عللددددي يشددددله عددددددا   دددد ات دددداع  )عم 
 ميزانيا  احلد األدىن أو استحلاقا  احلد األدىنم 

مدددا ق يددده اجملدددالس اعستشدددارية للدددتدلم، )حدددد أدىن مدددا التوجيددده تدار  الدددتدلم، وقددد   )دم 
 ودور اتدار  الدليا، وما إىل  لنم 

                درت   ا علوما  املمم املتحد  أليف اتدلم الشارا   إحداث )هم 
اعهتلام ما التدريب التلليددي اللدائم علدى امل دارا   كزمر  ينلهالدله بن ج جديد  )وم 

 إىل نظام إيكولوجي أوس  يستند إىل التدلم املدسسي 
وبيلة مرجدية مشدرتكة تت دلا مدداين احلدد األدىن للنوعيدة يف عيد  كيدا   إحداث  ) م 

 أجه قلان النوعية  األمم املتحد  ما
 التدلم  م ادئ توجي ية لتصليم وتهوير حلو،وق   )حم 
 إنشام منصا  مفتوحة ل مم املتحد  )ما طرا  الدور  اتلكرتونية املفتوحة احلاشد م   )غم  

ويرحب املفتش بصفة تاصة ابلتحو، ما امل ادئ إىل امللرتحا  الدللية املنحى، مبا يف  لن  -373
 تتددي  لللنظلددا  أن د األدىن املشددرتكة لتليدديم اعحتياجددا  وتلدددير بددرامج الددتدلم، الدد وقدد  مددداين احلدد 

                                                تت او  احلد األدىن وتتددى أي ا  اريصوصيا  الفردية  
ويف الوقدددت نفسددده، يمحدددظ املفدددتش بددددم اوددددا ير، علدددى هدددرار مدددا أشدددار  إىل  لدددن ب دددد   -374

 ًهتا  منظلا  يف قوم امليزانيا  املدسسية وقدراهتا ووع
 عدم ختصيص املوارد للتدلم بهريلة متسلة  •
 تنفيذ إطار مشرتك للتدلم ابلنس ة للوكاع  الصغن  صدوبة  •
وج دود اعبتكدار الد  ت دذهلا  املروندةأو ال نوقراطي املفرغ ما  التلييديقد حيد اتطار  •

 املنظلا  املشاركة 
تطدار الدتدلم املدسسدي مدا تدم، مشداركة مدديري    ويدتلد املفتش أنده ين غدي تدزيدز امللكيدة اجلاعيدة  -375

لم ما عي  املنظلا ، سوام كانت ك ن  أو صغن   وين غي تصور اتطدار بهريلدة علليدة وشداملة،  أنشهة التد 
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شددله مدداين احلددد األدىن وامل ددادئ التوجي يدة علددى حدد سددوام  ومددا امل دم احلفددا  علدى التددوا ن واملرونددة  ي حبيدر  
 اري :  وصفه حبق مكتب األمم املتحد  ريدما  املش   على هرار ما ،  لت نب أي  ج مفرغ 

صدددددب إدماجدددده يف سددددياقا  ووقددددائ  ي                                        وإ ا كددددان اتطددددار عددددددا  جدددددا ، فلددددا املددددرج  أن     "
أكثدر مدا الدم م                       ، فلنده قدد يكدون جمدردا       جددا                                              متنوعة  وما  حيدة أتدرى، إ ا كدان اتطدار عامدا  

  "رار ما رأينا حدوبه يف امل ادرا  السابلةيف وقت قصن، على ه                ويص   متلادما  
مسدتكله للدتدلم املشدرتك   إطدار واة فدوارب بدني املنظلدا  فيلدا يتدلدق بنهداب إطدار جديدد أو -376

واة ملرتحا  أترى هن تلن املذكور  أعدمه  هدن أن اج دود املفاهيليدة اجلاعيدة للللارسدني الفدليدني 
            وواقديا         يكنا                         ه ما هذا اتطار إطارا  ملشاركة نيكا أن  ديف املنظلا  ا

رؤيدة  وقد  دون املساس  ي تفكن أو علده يف املسدتل ه بشد ن هدذه املسد لة، فدلن ممحظة: 
كدون مدا علده ت دن يملنظلدة ين غدي أع يف ا إىل إطدار تدلدم             قابلة  للرتعة  اسرتاتي ية على نهاب املنظومة

داتددده املنظومدددة  وأقدددر املفدددتش، أبندددام  متدددوفر  هلدددذه الدلليدددة املوارد الفكريدددة الم مدددةفددد استشدداري تدددارجي  
امللابم  واعجتلاعا  ال  أجراها، بوجود مديريا ومسدولني يا يتوفر هلم قددر ك دن مدا سددة احليلدة 

ىل الدعم املدسسدي واحلدوافز لللشداركة يف إعدداد إع إ حيتاجونواحللاس احلليلي واعستدداد للتدلم  وع 
   اتيةلسياسا وبيلةهذه ال

الدددتدلم إىل املديدددار الددددويل لللنظلدددة الدوليدددة  أنشدددهة عيددد  مدددديري يرجددد ويوصدددي املفدددتش  ن  -377
  وكلددا "شددروغ اريدمددة -تدددما  الددتدلم تددارع التدلدديم الرمسددي "املدنددون  ISO 29993لتوحيددد امللدداييس 

ا أن يكدون مديدار املنظلدة الدوليدة املركز الدويل للتدريب التاب  ملنظلدة الدلده الدوليدة، نيكد  ورد يف تلرير
 أدا  قيلة لتحديد مداين قلان اجود   ISO 29993لتوحيد امللاييس 

 خالص   
ً  لددى                                                                          يمحظ املفتش ابرتياح أنه رهم اعتتمفا  والفروب الدقيلة، ي دو أن هناك ىييدا   -378          قدو

متنوعدددة بشددد ن مدددا ين غدددي أن أنشدددهة الدددتدلم لوقددد  إطدددار مدسسدددي مشدددرتك للدددتدلم  ووجدددود ورام  مدددديري
يفرتض أمر ط يدي، وع يدن  ي حا، ما األحوا، أن  لن هن يكا  وع                         يشلله هذا اتطار حتديدا  

أن فيه يفرتض                                                                        تطار املشرتك أن يوفر س يم   و مزيد ما اعتساب والتنسيق والتلارب فحسب، به  ا  يف
كدا أن يلديب احتياجدا  عيد  مدسسدا  منظومدة نيإ                                           يشكه أي ا  تد دنا  عدا الت داما بدني الوكداع   

، بغدددم النظدددر عدددا ح ل دددا أو املدددوارد الددد  لددددي ا  كبدر وع يدددرتك أي منظلدددة تلدددف الددد األمدددم املتحدددد ، 
 ومر  مبا فيه الكفاية وأن يدتلد على املوارد الداتلية           واقديا          إطارا  وين غي أن يكون 

نظلددا  اجملي ددة، يلددرتح املفددتش، كفرقددية علدده للحددر                                    واسددتنادا  إىل اعقرتاحددا  الدد  قدددمت ا امل -379
يشدددله رؤيدددة اسدددرتاتي ية وتهدددوا   تددددرجيي  دددجات ددداع  علدددى إجدددرام مزيدددد مدددا املناقشدددا  والتحلددديم ،

لحدد األدىن لجملوعدة وق  ونيكا أن تشله هذه اريهوا  ما يلي: )أم  مللوسة وعللية يف ون واحد 
التنسيق يف حتديد مناهج دراسدية متدددد  التخصصدا  ما أهدا  ومصهلحا  التدلم املشرتك  )بم 

وبيلدة وقد  هتم منظلا  أترى هن املنظلة الد  وقددت ا  )عم و كه من ا على حد ، يصاج  أو برامج 
األسددداليب واألدوا  املشدددرتكة لتلددددير حتديدددد األدىن ل دددلان النوعيدددة  )دم  مرجديدددة مشدددرتكة بشددد ن احلدددد

م ادئ توجي ية لتصليم وتهوير حلو، التدلم  )وم تنسيق الدله وق  اعحتياجا  وتلييم األبر  )هم 
املشددرتك املتدلددق ابملددداين اتداريددة ومددداين احلوكلددة  ) م إحددداث منصددة مفتوحددة ملنظومددة األمددم املتحددد  

ألمم املتحد  مدرت   دا يف التدلم لشارا  وق  طرا  الدور  اتلكرتونية املفتوحة احلاشد م  )حم  )ما
 م 20)انظر الشكه وعلولة 
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  20الشكه   
 اخلطوات التدرجيي  حنو مزيد من االتساق االتاسيق االتقارب

 
 

تنفيدددذ التوصدددية التاليدددة إىل مزيدددد مدددا اعتسددداب والتنسددديق والتلدددارب يف حتديدددد حلدددو، سددديددي و  -380
 التدلم وتنفيذها بكفام  على نهاب املنظومة  

 8التوصي  
، 2023ؤسسات ماظوم  األمم املتحدة، حب ول هناي   ام يابغي أن توافق جمالس إدارة م 

م االتفااق   ياه مان خاالل ا لياات املتحادة، يات يف األمام  ى إيار مشارتك ل ات  م املؤسساي 
املشااارتك  باااني الوكااااالت ذات العااا  ، ايتضااا ن جم و ااا  مااان املباااادئ اخطااا    ااال ل تافياااذ 

 .التدرجيي
 

 تحدةحتسني ك ي  موظفي ماظوم  األمم امل 6-3 
مدم املتحدد  ابعت ارهدا مدسسدة تدار  املدددار  ألأنشد   اجلديدة الدامدة كليدة مدوظفي منظومددة ا -381
نهددداب املنظومدددة وللتددددريب والدددتدلم املسدددتلر ملدددوظفي منظومدددة األمدددم املتحدددد ، وبشدددكه تدددا  يف علدددى 

بلدددرار اجلديدددة     م  جمددداع  التنليدددة اعقتصدددادية واعجتلاعيدددة، والسدددمم واألمدددا، واتدار  الداتليدددة  وعلددد 
ة األمدددم كليددة مدددوظفي منظومدد ل، مت توسددي  نهددداب الوعيددة والددددور األصددليني، يددا أقدددا  278 55الدامددة 

منظومدة األمدم املتحدد ، مبددا يف  كدهاملتحدد  مسددولية أن تصد   أدا  م تكدر  لتدزيدز التدداون واعتسداب يف  
، 224 58بلددرار اجلديددة الدامددة       علددم    لددن التنسدديق علددى نهدداب املنظومددة  وقددد تغددن التسلسدده اتداري

تحدد  إىل اجمللدس اعقتصدادي حير تلدم التلارير كه سدنتني عدا أنشدهة كليدة مدوظفي منظومدة األمدم امل
                                                                       ما أن تلدم إىل اجلدية الدامة  وعد د، النظدام األساسدي للكليدة مبوجدب قدرار اجمللدس                 واعجتلاعي بدع  

  10 2009اعقتصادي واعجتلاعي 
ملمحظددة األوىل الدد  تسددتلد مددا ردود املنظلددا  املشدداركة علددى اعسددت يان املدسسددي هددي أن وا -382

ة عدا: )أم اجملداع  املواقديدية الد  تغهي دا كليدة مدوظفي منظومدة األمدم املتحدد   مدظم املنظلدا  راقدي
اع   وفيلدا )بم وعلى نوعية الدورا  التدري ية ال  يتم توفنها  )عم وعلى طابد ا املشدرتك بدني الوكد 

والليدداد ، يتدلددق ابجملدداع  املواقدديدية، كانددت أكثددر اجملدداع  املددذكور  هددي بددر مج قدداد  األمددم املتحددد ، 
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واملدددددرأ  واألمدددددم املتحدددددد ، وبدددددر مج اتدار  التنفيذيدددددة ملنظومدددددة األمدددددم املتحدددددد ، وبدددددر مج شددددد اد  اتدار  
 وإدار  التغين   اللهرية فرقةألاتلكرتونية  كلا حتظى بتلدير األنشهة املتصلة اب

ويدة هل الدرتويجون: وما أهم مكاما قو  كلية مدوظفي منظومدة األمدم املتحدد  الد  حدددها اجملي د  -383
موحد  ل مم املتحد ، وإدماع التوجي ا  املتدللة مبلارسا  اللياد  واتدار ، وىهيل ا لتكييف الربامج 

لتدداون والتصدليم املشدرتك لللحتدوى  وأفيدد  ن تنظديم م  الوكاع   كلا حظي بتلدير انفتاح ا على ا
 ل   ا الكلية منتدى مديري أنشهة التدلم ما أفيد األعلا، ال  ت ه

وي دددو أن عيدد  هددذه اريصددائص تصددف الصددور  املثاليددة مللدددم مركددزي ريدددما  الددتدلم ملنظومددة  -384
منظلدددة أفددداد    دددا  28غ عدددددها األمدددم املتحدددد   هدددن أن مدددا يلدددارب نصدددف املنظلدددا  املشددداركة ال دددال

ارى  أن تكلفدة الددورا  تستخدم برامج التدلم ال  وقدت ا كلية موظفي منظومدة األمدم املتحدد   و  ع
التدري يدة ابهظدة، وهدي نلهدة قددف تددرت   ددا هال يدة املسدتفيديا  وعدمو  علدى  لدن، فدلن املنظلددا  

لندددر  مواردهددا           اعت ددارا   ابمللارنددة تكدداليف ابهظددةالدد  ترسدده مشدداركني إىل هددذه الدددورا  تشددكو مددا أن ال
 لتدلم يدرق ا ملدمو تدما  تارجيون املخصصة للتدلم، أو ابمللارنة م  عروض يابلة ريدما  ا

  21الشكه   
 ك ي  موظفي ماظوم  األمم املتحدة  جم ول الت ويل حسب املعدر

 
 

لة بتكلفة األنشدهة الد  تلددم ا كليدة مدوظفي                                           وحييط املفتش عللا  بتلن املمحظة الدامة املتدل -385
منظومة األمم املتحد ، ولكنه يدرك أن هذا ال دف مسدت ها يف  دط  ويده الكليدة  ف دي منظلدة  دو، 

ساسية جلي  ما موارد تارجة عا امليزانية وتدله على أساس اسرتداد التكاليف  وبلغت املساما  األ
، خبدم  2018يف املائة فلط يف عدام  4,4دما  التدلم امللدمة املنظلا  ال  حيتله أن تستفيد ما ت
 أعمهم  21يف املائة ما ميزانية الكلية )انظر الشكه  58,5                                   الدته الذي تولده  اتيا ، والذي بلغ 

يدده هددن اللابدده للتوقدد  علددى                                                    ويمحددظ املفددتش أي ددا  األبددر السددليب الددذي نيكددا أن حيدبدده التلو  -386
ستخدام املوارد املدسسية وال شرية  وين غي أع تت بر اج ود امل ذولة جل  األموا،                     حتليق توا ن كا   يف ا

وتوليد الدته ما أجه اعستدامة املدسسية ابج ود امل ذولة لتوفن تدما  تدلم على مستوى عا، ما 
 توريندو وبدون، امللددم مدا ال لددان امل ديفة يف كدم املدسسدتني، يف التنوع واجود  واألمية  وع يربر الدعم

عدم وجود دعم أكثر فدالية ما الدو، األع ام األترى وهيئا  اتدار ، كلا أنه ع يلله ما املسدولية 
اجلاعية عا الوسائه املتاحة للكلية  وتل  على عاتق عي  الددو، األع دام مسددولية مصدداقية وكفدام  

 ي ريدما  التدلم على نهاب املنظومة  ملدم مركز 

ا الدته املولد  اتي
58.5%

, احلكوما 
33.4%

ة املساما  األساسي
ل مم املتحد  

4.4%

املدسسا 
3.7%
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يف املائددددة مددددا املسدددداما   4,4اجدددددو، الددددوارد أد ه أن مددددا بددددني املنظلددددا  الدددد  تددددوفر  وي ددددني -387
دوعر، يف حددني أن دور  تدري يددة ح ددورية واحددد   10 000منظلددة م ددالغ تلدده عددا  13األساسددية، تلدددم 

تلددددم جبدددرامج الكليدددة  بدددرامج "توقددددا   ن دوعر  ويف ظددده هدددذه الظدددرو ، فدددلن ال 5 000قدددد تكلدددف 
حتديد األسدار علدى "، م  "للسياب اودد ملنظومة األمم املتحد                          مم املتحد ، ومصللة وفلا  تاصة ابأل

ع ت دو مدلولة  به إن الرأي األكثر واقديدة  "أساس احل م وامليزانية املتاحني داته جاملنظلة املستفيد  
ملتحد  أكرب مدا قددرهتا وعية كلية موظفي منظومة األمم ا"هو رأي وتر ملنظلة مشاركة، يدترب أن كون 

 هو نلهة قدف   م60)")التشغيليةم احلالية

  1اجدو،   
ك يااا  ماااوظفي ماظومااا  األمااام لاملساااارات األساساااي  املقدمااا  مااان ماظ اااات األمااام املتحااادة 

 )بداالرات الوالايت املتحدة( 2018يف  ام  املتحدة
 املساما   املنظلة

 150 424 األمانة الدامة ل مم املتحد 

 48 140 ظلة األمم املتحد  للهفولةمن

 47 572 منظلة الصحة الداملية

 36 934 منظلة األهذية والزراعة

 36 630 بر مج األمم املتحد  ات ائي

 35 687 شدون المجئني األمم املتحد  مفوقية

 25 130 منظلة الدله الدولية

 24 998 منظلة األمم املتحد  للرتبية والدلم والثلافة 

 20 789 الوكالة الدولية للهاقة الذرية

 13 964 الدامليبر مج األهذية 

 8 458 منظلة الهنان املدين الدويل

 8 133 اعحتاد الدويل لمتصاع 

 7 849  صندوب األمم املتحد  للسكان

 7 575 املنظلة الداملية للللكية الفكرية

 7 403 منظلة األمم املتحد  للتنلية الصناعية

 7 068  كتب األمم املتحد  ريدما  املشاري م

 5 000 بر مج األمم املتحد  املشرتك املدن بفنوس نلص املناعة ال شرية اتيد 

 3 549 الصندوب الدويل للتنلية الزراعية

 3 093 املنظلة ال حرية الدولية

 3 000 هيئة األمم املتحد  لللساوا  بني اجنسني و كني املرأ 

 2 758 ة الداملية ل رصاد اجويةاملنظل

 2 130 األونروا

 1 714 اعحتاد الربيدي الداملي
 

__________ 

 املشرتكة  التفتيشالردود على است يان وحد   م60)
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  فلددد  ليسددت أقدده وحددىت يف ظدده هددذه اريلفيددة، فددلن توقدددا  مدسسددا  منظومددة األمددم املتحددد    -388
دون  أعربت املنظلا  املشاركة عا احلاجة إىل مزيد ما برامج التدلم اجديدد  الد  ع نيكدا أن يلددم ا مدور 

  ومدا شد ن  2030وترون، وع سيلا املواقي  ال  تنه ق على املنظومة  كلل ا أو  ا  الصلة خبهة عام  
د   فرديددة  وهددي حباجددة إىل املزيدد   ج ددود   بددذ، هددذه الددربامج أن تدفي ددا مددا   د مددا اريدددما  اعستشددارية، وً 

 وية، وما إىل  لن  املدرفة واعبتكار ما حير التدلم والتلنيا ، واملن  يا ، والن ج الرتب 
ويشاطر املفتش رأي ما يرون قرور  حتسني مركز كلية موظفي األمم املتحد  مدا أجده تدزيدز  -389

                 أن تهدددور تددددرجييا   فدددلن إبمكا ددداأن يدددتم، قددددرهتا علدددى تلدددد  تددددما  الدددتدلم الدامدددة  وإ ا أريدددد لدددذلن 
 يلي:صورهتا كلركز ملوارد التدلم يف األمم املتحد  عا طريق توفن ما 

أدلة وجملوعا  أدوا  وقوائم جرد للللارسا  اجيد  فيلا يتدلق مبا يلي: التصليم  )أم 
، التصديقاتلكرتوين، وقواعد                                                                        التللين، والن  ج الرتبوية ومن  يا  التدلم، وأدوا  وأساليب تلييم التدلم

 واملداين التلنية، وقابلية التشغيه املت اد، 
ة واتت ار منصا  التدلم عدرب اتنرتندت، وتوبيدق مكداما قوهتدا حتليه املنصا : ملارن )بم 

 وقدف ا وتلد  توصيا  
 تنظدديم عتددوى الددتدلم: حتليدده عتددوى الددتدلم وتصددفيته وتنظيلدده، مبددا يف  لددن التدددريب )عم 

 اريارجي لفنيي التدلم، وتلد  التوصيا   ا  الصلة ملنظلا  األمم املتحد  
تحسدني ينهدوي علدى ختصديص املزيدد مدا املدوارد والددعم بهريلدة أكثدر قابليدة  املفتش  ن هدذا ال   ويلر  -390

للتن ددد  هددن أندده إ ا أتيحددت تدددما  الددتدلم هددذه جليدد  مدسسددا  منظومددة األمددم املتحددد ، فددلن اعسددتثلار  
د  يف الكفام  و      أ كله سيد     مستدام  أبر  ما  ، ابلنظر إىل ما سيتحلق ما وفورا  يف احل م، وً 

ي تنفيذ التوصية التالية إىل تدزيدز دور كليدة مدوظفي منظومدة األمدم املتحدد  علدى النحدو وسيدد -391
د  الكفددام  يف اسددتخدام مددوارد الددتدلم  ا  الصددلة علددى مسددتوى منظومددة األمددم إىل ، و             املتددوتى أصددم    ً

كددددني كفدددي مددددا األمدددوا، لتلاملتحدددد ، وتدزيدددز الدددددعم امللددددم إىل املنظلددددا  الصدددغن  الدددد  ع  لدددن مددددا ي
                   املوظفني ما التدل م 

 9التوصي  
يابغااي أن ياادرس اجمل ااس االقتعااادي ااالجت ااا ي إمكانياا  تاقاايل الوالياا  احلالياا  لك ياا   

اماااايل يف آن  تشاااغي ي، مااان ماظاااور 2022ماااوظفي ماظومااا  األمااام املتحااادة، حب اااول هنايااا   اااام 
  ماظوم  األمم املتحدةل ت  م يف        حموراي                                    ت زيز دار الك ي  اب تبارها مركزا   بغي ااحد، 

 
وإىل اريددرب   املنظومددةالددتدلم يف  أنشددهة ن تسددتند الدراسددة إىل مسدداما  عيدد  مددديريوين غددي أ -392

اودددد  للكليددة وهنهددا مددا مراكددز الددتدلم، مددا ق يدده مركددز الدددويل للتدددريب الدددويل التدداب  ملنظلددة الدلدده 
  فوقية األمم املتحد  لشدون المجئنيالدولية واملركز الداملي للتدلم والتهوير التاب  مل
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 املرفق 
 املشرتك                                                                                       نظرة  ام    ى اإلجراءات اليت ي زم أن تتخذها املاظ ات املشار ك  بشأن توصيات احدة التفتيش   

األبر املتوتى 
 

 الوكاع  املتخصصة والوكالة الدولية للهاقة الذرية  األمم املتحد  وصناديل ا وبراجم ا  

جملس الرؤ 
سام التنفيذيني

 

األمم املتحد  
 

الرب مج املشرتك املدن ابتيد 
 

األونكتاد
 

مركز الت ار  الدولية
 

الرب مج ات ائي
 

بر مج ال يئة
 

صندوب 
السكان

موئه األمم املتحد   
مفوقية شدون المجئني 

 

اليونيس
في

 

مكتب تدما  املشاري 
 

األونروا
هيئة املرأ  

 

بر مج األهذية الداملي
 

الف
او

 

وكالة الهاقة الذرية
منظلة الهنان املدين 

منظلة الدله الدولية 
املنظلة ال حرية الدولية 

اعحتاد الدويل لمتصاع  
 

اليونسكو
 

اليونيدو
 

منظلة السياحة الداملية
 

اعحتاد الربيدي الداملي
 

منظلة الصحة الداملية
منظلة امللكية الفكرية 
منظلة األرصاد اجوية 
 

التقرير
 

                              ذ إجراءالختا

                              ل   م

 ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا   ا  ا ا ا ا ا ا ا ا    1التوصية 
 ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا   ، ا 2التوصية 
 ا ا ا  ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا   ا ا ا ا ا ا  ا  ا  د، ا 3التوصية 
 ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا  د 4التوصية 
       ا                      ج 5التوصية 
 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا    6التوصية 
 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا    7التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش ش  ش ش ش  ج، د 8التوصية 
                           ش   ، ج 9التوصية 

    أو جملس إدار  تشري ي                                     توصية ما أجه اختا  قرار ما ق   ه ج ا   ش  املفتا  
  تافيذيني                                         توصية ما أجه اختا  إجراما  ما ق   ه رؤسام  :ا 

 املنظلةجرام ما ق ه هذه حتتاع عختا  إ توصية ع : 
 : تدزيددز   حتليددق وفددورا  ماليددة ك ددن   :ز: تدزيددز الفداليددة ا: تدزيددز الرقابددة واعمتثددا، ه: تدزيددز التناسددق والتندداهم دتدزيددز التنسدديق والتددداون  :ج : تدلدديم امللارسددا  اجيد  األف دده ب                           تدزيددز الشددفافية واملددد سام لة  :أ :األثر املتوخى

 رىأتأمور : طالكفام  

    

  


